121• Sessão da 1• Sessão Legislativa da s• Legislatura,
em 19 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Ás 14 horas e 30 minutos, achum:se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Evandro Carreira- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa ~ Helvidio
Nunes- Virgflio Távora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria Dinurte·Mariz- Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freírc
- Luiz Ca\l~lcantc- Teotônio Viclcla - Lourival Baptista - Ruy
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezcnde - Roberto Saturnino
-Vasconcelos Torres- Gustavo Capanema- Magalhães PintoLázaro Barboza - Osires Teixeira - ltallvio Coelho - Mendes
Canal e- Saldanha Dcrzi- Leite Chaves- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Niio hã Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•Secrctârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 376, DE 1975
Senhor Presidente,
Requeiro na· forma regimental, a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do discurso 'do Excclcntlssimo Senhor Chefe do
Estado-Maior do Exército, General Fritz de Azevedo Manso,
saudando, na ocasião da cerimônia de entrega das espadas, aos
Generais-de-Brigada recentemente promovidos, c publicado no
jornal O Dia em 29 de agosto do corrente,
Sala das Sessões, em I• de setembro de 1975. -Vasconcelos
Torres.
REQUERIMENTO N• 377, DE 1975

f:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 378, DE 1975
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do Regimento, para o Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1975 (n• 172C/75, na Casa de origem), que revigora a Lei n• 4.331, de I• de junho
de 1964, que dispõe sobre a aquisição de imóveis por Governos
estrangeiros, no Distrito Federal.
Sala das Sessões, cm I' de setembro de 1975. - Petrônlo
Portella.
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - O requerimento
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, 11, do
Regimento lnteróo.
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 71 de 1974
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que "alter~ o nom~
da Escola Superior de Guerra", por ter recebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito, das Comissões a que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto) - A Presidência
comunica ao Plenário que, ouvida a Mesa da Câmara dos
Deputados, resolveu alterar para as 18 horas e 45 minutos o horário
da seisiio conjunta a realizar-se hoje, no plenário da Câmara dos
Deputados.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

. O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA)
(Pronuncia o IICIUlnte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O FUNRURAL arrecada, mensalmente, no Estado de Sergipe
mil~ão e s.oo mil cr~ze!ros c despende, cm beneficias e aposen:
tadonus, ma1s de 7 mllhoes c SOO mil cruzeiros, conforme dados
r~velados à Imprensa pelo· Dr. Ruymundo Leal, Diretor Regional do
FUNRURALem Sergipe.
·
Bastariam esses dados, por si só profundamente significativos,
pura o reconhecimento do 'enorme bencllcio prestado ao povo ser·
gipano pelo Governo Federal, através do FUNRURAL, uma das
inúmerus inovações dos Governos revolucionários no setor social.
Cerca de 30 mil sergipanos, homens do campo que antes eram
inteiramente
relegados ao esquecimento, estilo aposentados, perceO SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - De acordo com o
bendo
do
FUNRURAL
importâncias que, por mais modestas, lhes
urt. 233, § I•, do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão
asseguram
condições
de
subsistência
que antes não possu!um. E con·
submetidos ao exame du Comissão Diretoru.
tum,
ltindu,
com
os
beneficias
c
a
assistência
que lhes í: proporciona·
Sobre 11 mesa, requerimento de urgência que serâ lido pelo Sr. 1•da pelo FUNRURAL.
Secretllrio.

Senhor Presidente,
Requeiro na forma regimental, a transcrição nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Excelentlssimo Senhor General Moacyr Pereira, feito em nome dos oficiais promovidos, de
agradecimento ao discurso de saudação do Chefe do Estado-Maior
do Exército, General Fritz de Azevedo Manso, na cerimônia de
entrega de espadas realizada cm Brasllia, c publicado no jornal O
Dia em 29 de agosto do corrente.
Sala das Sessões, em I• de setembro de 1975.- Vasconcelos Tor•
res.

-2Seis novos hospitais serilo inaugurados: cm setembro, cm Nossa
Senhora das Dores; em outubro, em Campo do Brito; cm novembro,
em Barra dos Coqueiros; cm dezembro, em Simão Dias; cm janeiro,
em Tobias Barreto e em fevereiro o de Riachilo do Dantas. Novos
hospitais niio só para o atendimento do homem do campo,· mas também pura a assistência das comunidades intcrioranas.
Em junho, 70 ambulatórios estavam funcionando no Estado,
cpm um gasto de 490 mil e 100 cruzeiros; mais de 270 mil cruzeiros
utilizados com assistência odontológica.
Foram concedidas 23.345 aposentadorias por velhice; 1.082 aposentadorias por invalidez e 1.277 pensões. Não hã como deixar de
reconhecer e proclamar. o imenso significado dessa atuaçilo do
FUNRURAL no Estado de Sergipe. Nilo poderia ela sér
mais ampla. E há de se realçar o funcionamento simples,
desburocratizado e, portanto, veloz, desse atendimento ao homem
do campo, razão da extensão e amplitude alcançada em tilo pouco
tempo de ação. Desta resultou uma decisiva alteração no panorama
social do interior, obra de fato revolucionária e que, sem qualquer
dO vida, há de ser melhor avaliada pelas populações hoje protegidas e
amparadas pelo FUNRURAL c que, antes- não serâ demais reiterar - erain deixadas em completo abandono, esquecidas,
desamparadas, desprotegidas, nunca sendo alcançadas pela ação
social do Estado!
Exaltar realizações como essa é nccessârio, pois assim determinam a verdade e ajustiça, E, de outro lado, não será ocultando ou negando a verdade qui: lograremos a melhoria do bcm-estar c um
maior grau de segurança sociál em nosso Pais. Nilo estamos diante
de palavras, de. promessas, mas de fatos concretos, os mais
auspiciosos e que falam por si mesmos, cm prol dos Governos revolucionários, cujos imensos e inúmeros serviços à Nação são tão
freqUóntementc negados!
Sr. Presidente, felizmente não é o Estado de Sergipe um privilegiado na Federação. Todos os E!;tados c Territórios são hoje alcançados pelos benefícios do ·FUNRURAL. E cm quase todos, seus
investimentos, seus gastos, ultrapassam de muito o que neles
arrecada, Ao que consta, apenas no Paraná e Rio Grande do Sul há
equilíbrio entre receita e gastos, na mais insofismável prova do empenho governamental de garantir ao povo brasileiro bcm-estar c condições de segurança social sempre mais cfetivas, reais c amplas. ll a
universalizaçào da assistência social, meta que o Governo do eminente Presidente Ernesto Geiscl vê como de absoluta prioridade é para
cujo atingimcnto tanto tem contribuldo o Ministro Luiz Gonzaga do
Nascimento e Silva, através de sua magnifica c criadora atuação à
frente do Ministério da Previdência c Assistência Social. Silo, como
disse, dados concretos, reais, que vão mudando a fisionomia social
deste País, o que i: e há de ser sempre do reconhecimento do povo
brasileiro, dos milhões que se tornam bcneficiârios diretos dessa
açào social do Governo Geisel,
Como representante do Estado de Sergipe,~ do meu dever empenhar-me em prol dos assuntos do interesse do povo scrgipano. Mas é
igualmente dever reconhecer e proclamar realizações de tamanho significado social c tuo profundo sentido humano. Hoje, Sr. Presidente,
o homem do campo no meu Estado, como em todo o Brasil, não é
mais um desamparado, um abandonado quando doente, inválido ou
velho, Nem seus dependentes são marginalizados, desconhecidos c,
assim, mantidos em condições de vida as mais duras c desumanas.
Todos hoje contam com a proteçilo do Estado, graÇas ao
FUNRURAL, cuja ntunçilo nilo mais pode ser negada ou ignorada,
tilo grandes os bene~cios que presta a milhões de brasileiros que
labutam nos campos, tranqUilos quanto à sua velhice ou às adversidades da doença c da invalidez. Trabalham seguros de que estilo sob
u proteçioo real e efetiva do Estudo, objetivo que determinou a crin·
çuo do FUNRURAL c cuja realiznçilo integral cudn vez mais ampla
c cli~al é preocupação permanente do Governo Federal! (Multo
bem! Pulmas.)

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
no nobre Senador Virgllio Távora.
O SR. VIRGILIO TÃVORA (Ccnrâ-ARENA) (Pronuncia o
II<IUinte dlscuno. Sem revlllio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vozes das mais diversas têm sido ouvidas no Pais a respeito das
dúvidas porventura· e~istentes quanto ·à- ·potencialidade de nossa
terra, no tocante a recursos fisseis.
Dissemos algumas vezes c vamos hoje repetir, que a Administração Gcisel se peca é, justamente, por excesso de contcnçilo nas ~otl·
cias, que no público dariam uma imagem do que realiza nos
principais setores das atividudcs humanas cm nossa marcha para o
progresso.
Vamos hoje referir-nos à lacônica nota distribulda pelo Ministério das Minas e Energia a respeito das descobertas de reservas
maiores de urânio, justamente no Estado de Goiás, mais particular•
mente em um raio de 400 quilômctros a ocatc c leste da-Capital da
Republica, em nümeros redondos.
Por ocasião da assinatura do Acordo Brasil-Alemanha, um
dos pontos de maiores dúvidas seria, quando da formação da bi-nacional, cm 'que a NUCLEBRÁS se constituiria participe maior com
51%, contra 49% da Urangcscllschaft, o da existência de urânio cm
quantidade que justificasse aquilo que foi com muito orgulho nosso,
dito pela imprensa mundial c, Principalmcn\•• para nós, considerado
o negócio do século, O Senhor Presidente da República houve, por
bem, exatamente há uma semana, enviar ao Congresso Nacional o
Acordo ,referido para que, submetido à aprcéiaçâo de suas duas
Casas, tivesse a validade constitucional. Mas, neste momento cm que
chega aqui esse Instrumento, nenhuma noticia podcriá ser, mais
alvissareira para o Brasil do que o com~nicado ~uc vamos repetir c é
bem a síntese da maneira de agir deste Governo. Neste comunicado
o Sr. Ministro Shigcaki Ueki dâ conhecimento, não de esperanças,
mas de realidade.
· Afirmamos, hâ tempos, e hoje reiteramos: entre a descoberta de
um campo de urânio c a sua utilizaçilo prâtica, a sua exploração
levada a termos comerciais, medeia um espaço de tempo que varia. de
seis a dez anos, quase que slmile àquele que, no sctor do petróleo,
observa-se quanto à defasagem entre a perfuração do poço pioneiro,
que indica a c~istência de uma estrutura comercialmente explorâvcl c
aquela exploraçilo. Mas se no sctor petróleo, por método moderno,
podemos fazer aquilo que se chama a exploração provisória - cm
que niio se utiliza toda capacidade do campo, mas reduz quase à
metade este tempo, desde o poço pioneiro, transformado ele cm poço
produtor - já no urânio o hiato de tempo i: absolutamente
peremptório. E como o nosso programa de urânio, com a adiçilo
dessas reservas encontradas, tem garantia de suprimento de
conibustivcl não mais até 1985, mas ultrapassando essa época,
entrando na última década do século, diremos nós que justamente
um dos pontos basilares da politica nuclear brasileira - a procura'
da auto-suficiência na parte que diz respeito ao fornecimento c obtenção de materiais f!sseis - caminha, a passos acelerados, para a sua
concretizaçiio.
Nilo vai longe o tempo em que ouvia mos dizer que a nossa salvação seriam os reatores a tório.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, é muito fâcil doutrinar quando
nào nos engajamos no aprofundamento da questão, Nio existe
reatar a tório. Vamos repetir as palavras: nio existe reator 1 tório,
por mais importante que seja a figura que faça afirmação cm contrário. Existe, sim, reatar que utiliza esse material fértil, junto a outro
matcriul flssil, no caso o urânio -c este enriquecido em termos de
proporções altlssimas, proporções essas que tornam essa técnica, no
atual estâgio do conhecimento da tecnologia pátria, da tecnologia
nuclear, um monopólio, ar sim, dos Estados Unidos. Uma coisa~
referir-seu urânio levemente enriquecido, utilizado no tipo de rcator
no momento adotado nus suas variantes mais diversas: PWR, BWR,
o próprio SGHWR dn Inglaterra, de urúnio levemente enriquecido. ·
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coisa (: adotarem-se reatares que exijam, não o enriquecimento de 2,8 a 3%, mas de 93%- este sim, até o dia de hoje, só
obtido nos Estados Unidos; possivelmente na Rússia; csem dados
mais concretos, talvez na China. A própria grande usina francesa de
difusão gasosa de Pcrrclattc - a qual visitamos cm companhia do
eminente Governador Aurcliano Chaves, quando no desempenho
das missões de Presidente c Relator, respectivamente, da Comissão
de Inquérito de Energia Nuclear da Câmara Baixa do Pais, nos
últimos anos de 60- tinha obtido de conccntração•o máximo dé
20%. Diremos: um enriquecimento de 20%.
Assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, enfatizar a importância
da descoberta dessas jazidas de urânio, neste momento, como antcló·
quio daquelas outras que vão se suceder, já que B'formaçilo geológica
goiuna, em grande parte, é favorável ao encontro desse mineral tão
raro, i: motivo de muita satisfação c de muito orgulho para todos nós.
O Sr. Uzaro Barboza (Goiás-MDB) - Permite V. Ex• um
aparte, eminente Senador Virgílio Tãvora?
· O SR. YIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Com prazer.
O Sr. Lbaio Barboza (Goiás-MDB) - Senador Vírgí·
lio Távora, Goiás, felizmente, cumpre, assim, um determinismo hís·
tórico. De alguns anos para cá inúmeros fatos têm acontecido, levando Goiás a uma posição de destaque no concerto da Federação. Tcmos a felicidade de abrigar Brasília, no planalto central de Goiás.
Agora, surge cm Campos Belos, na região nordeste, a 400 quilômc·
tros de Brusllia, uma ríqulssíma jazida de urânio, no momento tão
importante para a vida nacional. E quero aproveitar este aparte, eminente Senador, pura, através do discurso que V. Ex• faz, cm hora
muito oportuna sugerir ao Sr. Ministro das MinaS.: Energia que determine a efctivação de estudos nos municipíos goianos de Ponte AI·
ta do Norte e de Píndorama, onde, segundo 1: voz corrente, há sinais
evidentes da presença de materiais rísseis. Pode ser que o Ministério
das Minas e Energia já tenha tais estudos. Mas, se os tem, nós ~eles
não temos conhecimento. Daí porque aproveitamos a oportunidade
pllra fazer essa sugestão.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Eminente
Senador, agradecemos o aparte de V. Ex•, que corrobora as palavras
por nós proferidas. Queremos, apenas, felicitando-o como representante de um Estado que, por sua condição de subsolo, talvez venha a ser um daqueles que melhor possam representar o Brasil do
futuro, afirmar a V. Ex• que, além de Campos Belos, outra jazida de
igual ou maior importância foi encontrada cm Amcrinópolís.

O Sr. Uzaro Barboza (Goiâs-MDB)- Exalo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA) - Indo ao
encontro do que V. Ex• solicita cstâ a próprhi nota do Sr, Ministro
Shigeakí Ucki numa rápida apresentação daquilo que nós do Governo; nós da Oposição; nós, o povo brasüciro, consideramos as esperanças do solo goíano. E permitimo-nos ler a nota c dizer a V. Ex•,
já após essa leitura, que o seu Estado, sem o abandono de estudos cm
outras provincius uranlfcras do Brasil, estâ, no momento, eleito co,mo aquele que apresenta as expectativas maiores de uma pronta,
rápida e segura resposta aos esforços feitos pela prospecção governa·
mcntul.
Permitimo-nos ler pura V. Ex•:
"6. A faixa de afloramento das rochas pré-cambría·
nas cobre uma superfície aprccíâvel no Estado de Goiás, ·scn·
'do que indicias radioativos semelhantes a este, também indicudos pelo levantamento aéreo, deverão ser objcto de estudo
do mesmo tipo para permitir a sua· avaliação.
O melhor conhecimento dos parâmetros controladores
da mineralização irá permitir u râpida extensão dos trabalhos
u toda u rcgiilo de ocorrência dessas rochas pré-cambrianus
no Estudo de Goiás, onde estas d~scobertas revelaram um ti·
po de minerulizução de urânio pela primeira vez identificado
.no nrusil."

Acreditamos que por essa explicação damos uma resposta c ao
mesmo tempo uma alegria muito grande ao representante do Estado
dcGoiás.
'
O Sr. Lázaro Barboza (Goíâs-MDB) -.Não há dúvida, Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Sr. Presidente, aprovado que seja na Câmara, brevemente vírâ a esta Casa o
acordo citado.
·
Já o dissemos da tribuna deste Plcnlífio, c aqui vainos repetir: a
administração Gciscl deverá passar à História pela sua austeridade c
coragem de enfrentar um conjuntura económica adversa, oriunda da
crise em que se debute a economia mundial. E terá, sem sombra de
dúvida, neste acordo c na sua execução, seu ponto maior que a
apontará como uma das etapas mais importantes da marcha para o
Brasil Grande Poti:ncía, com que todos nós sonhamos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Multo beml
Palmas.) ·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VJRGIL/0 TÁVORA EM SEU DISCURSO:
NOTA DE UEKI CONFIRMA NOVAS
JAZIDAS DE URÂNIO EM GOIÁS
Urânio em Golis
A respeito do noÍicíárío de jornal e televisão sobre ocorréncius de minério de urânio no Estado de Goiás, o Ministério das Minas c Energia esclarece que, de fato, no decorrer
dos trabalhos de avaliação de indicias radíoativos detectados
através de levantamento acrocintilométrico, a Nuclcbrãs
identificou, no Estudo de Goiás, em duas áreas distintas,
evidências de mineralização uranífera, as qt~aís não só são
importantes eni si mesmas, mas também indicam um potcncíaluprecíável.
· "2. A primeira destas áreas situa-se a 400 km ao Norte
de Brijsílía, nus proximidades da cidade de Campos Belos, ~
se define pelas coordenadas treze graus, trés minutos Sul c
quarenta c seis graus e quarenta c seis minutos Oeste. A
segunda i: definida pelas coordenadas dczesscis graus, trinta c
cinco minutos Sul e cinqUenta c um graus, doze minutos Oeste, nas proximidades de Amorínópolís, aproximadamente a
300 km a Sudoeste de Brusilía.
"3, ·Em Campos Belos, técnicos da Nuclebrãs, realizando levantamento geológico .• radiométrico identificaram,
em superfície, pontos com rudioutivídade de até 15.000 choqu·cs por segundo, associados a xistos c rochas granltícas de
idade pri:-cambriana. Foram, então, abertos poços que rcvc·
luram da superfície até uma profundidade média de lO melros, onde foram interrompidas, mineralização vísivcl a olho
nu.
"4, Em seguida, foram abertus·trínchciras buscando cs·
tabclcccr o limite lateral da zona mineralizada. No momento,
sondagens exploratórias indicam a continuidade da zona
mineralizada até uma profundidade de40 metros.
"5. A zona onde está identificada a mineralização vísl·
vel estende-se por cerca de 300 metros. Resultados anuUtícos
purciuis mostram teores que variam de 0,012 até 5,0 por cen·
to de óxido de urânio, não sendo viâvel, ainda, estabelecer
um teor rni:dio pura u ocorrência. Uma estimativa de carâtcr
preliminar permite antever, nu referida ârea de 300 metros,
umu reservu du ordem de 1.000 toneladas.
"6. A faíxu de aOorarnento das rochas pré-cambrianas
cobre umu superlicic upreciâvel no Estudo de Goiâs, sendo
que indícios rudioutívos semelhantes a este, também lndícudos pelo· lcvuntumento uérco, deverão ser objcto de estudo
do mesmo lípo puno permitir a sua uvaliução.
.
"7. Os trubalhos de uvuliuçuo prosseguem cm Campos
Belos, visundo a conhecer, cm detulhe, os controles gcológí-
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que estão presentes no local.
O melhor conhecimento dos parâmetros controladores
da mineralização irá permitir a rápida extensão dos trabalhos
a toda a região de ocorrência destas rochas pré·cambrianas
no Estado de Goiás, onde estas descobertas revelaram um
tipo de mineralização de urânio pela primeira vez identifi·
cado no Brasil.
"8. Os trabalhos cm Campos Belos vêm-se desenvolvendo já há seis meses c foram escavados 90 metros cm poços, abertos cerca de 300 metros de trincheiras e, até o
momento, 126 metros de sondagens c colctadas apro·
ximadamcnte 600 amostras.
"9, O segundo indicio localizado cm. Amorinópolis
cstd cm rochas sedimentares, de idade dcvoniana. As indi·
cações de mineralização cm arenitos estão identificadas, no
momento, em extensão de 1,300 metros.
"I O. Os trabalhos realizados de geologia radiométrica
de detalhes, abertura de li poços com movimentaçiio de 180
metros cúbicos de terra, abertura de 120 metros de trin·
cheiras c colctu de 2SO amostras, revelaram mineralização
urunifcra com teores variando entre 0,02 c O,SO por cento de
óxido de uriinio, valores muito significativos para rochas sedi·
mcnlares.
"11. A avaliação deste indício dependerá de um estudo
detalhado da geologia que permitirá estabelecer os parâmc·
tros geológicos de controle da mineralização que se revela
bastante promissora, dada a extensão de ocorrência, em
Goiás, destas rochas devoniunas. A área já trabalhada pcrmi·
te uma estimativa preliminar da ordem de SOO toneladas de
minério de urânio.
"12. Deve-se ressaltar que os trabalhos de delimitação
das duas mineralizações deverão se estender, ainda, por
alguns meses i: que somente após sua conclusão será passivei
o estabclccimcnto.de reservas medidas, de teores médios c do
prazo e custo de industrialização. A lavra, nos dois casos, se
farú possivelmente u céu aberto, o que deverá reduzir o prazo
de exploração, inclusive a concentração.
"13, Não há dúvida, portanto, que se revelam em
Goiús duas novas e muito promissoras provincias para
urúnio. Os dados muito preliminares já conhecidos- cerca
de 1.000 toneladas cm Campos Belos c de SOO toneladas em
Amorinópolis - niio permitem, todavia, estabelecer, ainda,
uma tonelagem pura o conjunto das duas regiões, Todavia,
os dados preliminares são bastante significativos cm si mes·
mos, se comparados ao total conhecido no Pals, que cru
de I 1.000 toneladas.
Brasília, 28 de agosto de J97S,"
o SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB)
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador,) - Sr,
!'residente, Srs. Senadores:
O Brasil tem um crescimento populacional fantástico: um dos
maiores indiccs do mundo. Já ultrapassamos os cem milhões e,
dentro de vinte c cinco unos, deveremos atingir os duzentos milhões
de brasileiros. Com efeito, um milhiio de oportunidades de empregos
têm que ser geradas anualmente para atender àqueles que atingem a
idade de trubulho.
Não temos, na órbita oficial e também na área particular,
recursos linanceiros puru dar resposta ao crescimento que possa
possibilitur as oportunidades de empregos necessários no Brasil.
Entendemos que hú necessidade, por isso, de se buscar o capital
externo. Entretanto, é imprcscindivel estabelecerem-se definições em
relação ;, vindu do cupital externo pura utuur no Brasil, pura dar a
suu conlribuiçüo uo nosso desenvolvimento.

Este assunto tem sido por nós enfocado em algúmas oportu·
nidades; em outras, temos participado de debates quaqdo outros
eminentes colegas fazem u abordagem de assuntos econômicos, do
desenvolvimento industrial e nacional. E se hoje voltamos a abordar
este assunto, í: porque tivemos a ventura de recolher .uma série de.
subsidias através da imprensa, através do depoimento de pessoas
altamente credenciadas, que fortalecem ainda mais a tese que
estamos a defender: da necessidade urgente de o Governo estabelecer
um ordenamento juridico para se fixarem regras naquilo em que o
capital estrangeiro í: benéfico ao Brasil, e naquilo.que não atende aos
superiores interesses nacionais.
Assim, através do jornàl O Estado de S. Paulo, tivemos o prazer'
e a alegria de encontrar um comentário cm que vários dos seus tópi."
cos se identificam e sintonizam com o nosso pensamento, com as pulavras que temos proferido nesta Casa. E daquele comentário - pu·
blicado na sua ·edição de quinta-feira - destacariamos os seguintes
tópicos:
"Atualldade Econômlca
O Capilal eslrange/ro e as regras do jogo
, - O recente c rumoroso caso da empresa Cônsul mos·
trou, de forma irrctorquivel, que a primeira exigência
requerida para _!lm adequado tratamento ao capital estran·
geiro é a de que us autoridades governamentais definam clara·
mente as regras do jogo. E a segunda exigência, diríamos, é a
de que us cumpram cfetivamente, sem qualquer hesitação,
.
- O Brasil í: uma nação adulta, que adquiriu o direito
de fixar normas cm função precipua de seus interesses, no
relacionamento com o capital estrangeiro. Precisamente em
razão dessa maturidade, há que ser responsâvel e, dessa
forma, não poderà, sem fortes imperativos mudar tais regras
ao sabor de interesses imediatista ou caprichosas injunções.
Decorre da projeção internacional que assumiu,
a
necessidade de manter o País atitudes firmes e seguras, orien·
tadas pela política que instituiu, a fim de que não se criem
situações que gerem desconfiança quanto à permanência ou à
solidez de suas disposições,
- Infelizmente, não estamos verificando essa atitÚde,
como bem o demonstra um novo episódio, desta feita
representado pelos benefícios outórgados à implantação da
nova fábrica da Krupp no Brasil. Esta indústria, ressalvemos
bem, iniciou suas atividadcs hâ muitos anos no Pais e teve
papel de indiscutível importância no desenvolvimento.
Acrescentamos, ainda, que foi uma das raras fábricas estran·
geirus a instalar-se, na época, com equipamentos novos.
Entretanto, paro a instalação de sua nova fãbrica, destinada
à produção de .bens de capital sob encomenda, pleiteou
incentivos fiscais-financeiros que foram concedidos pelas
autoridades governamentais. Tal concessão parece-nos mere·
cedora de reparos.
- Entendemos perfeitamente que o Governo outorgue
tais incentivos a uma. empresa estrangeira, mas desde que o
projeto do beneficiário seja de real interesse para o Pais,
como de resto o recomenda a legislação a respeito, Todavia,
o projeto da Krupp, que obteve aprovação, não apresenta
essa curucteristicu essencial para fazer jus ao favorecimento
oficial, Dos 23 produtos que constam da sua futura linha de
produ~üo,' abrangendo praticamente a gama completa dos
bens de capital sob encomenda, apenas dois ainda não silo
produzidos no Brasil. Os demais já silo produzidos em quantidade c qualidade satisfatórias, havendo pura certos casos
até mesmo um excesso de indústrias que competem acirradamente entre si, cm moldes que contrariam os positivos efeitos
das economias de escala, tão desejáveis no sctor para que se
possa enfrentar u concorrência em âmbito internacional.
No caso do Krupp, os incentivos dirr.tos c indiretos
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-5concedidos são bustuntc elevudos, como o revela o esquema
de finunciumento aprovado, De um investimento total de 169
milhões de cruzeiros, o uporte de capital estrangeiro se limita
u 35,3 milhões de cruzeiros, ao qual se soma uma parcela de
capital nacional de 42,7 milhões de cruzeiros, O recurso de
origem extcrnu cobrirá importações de equipamento cstran·
geiro,'nu propor.ção de 80,28% do valor global do equipa·
menta, cubendo à participação nacional apenas 19,72%. Os
financiamentos estrangeiros (que contribuem para elevar nos·
su dívida externa para produção de bens jã produzidos no
Brasil) se elevam ao montante de 31 milhões de cruzeiros. Os
financiamentos internos a cargo de instituições oficiais
(incluindo o financiumento de obras de construção civil)
sobem a 60 milhões de cruzeiros,
Pensamos: o projeto cm causa niio corresponde pro·
priamente a um investimento estrangeiro, mas nacional. A lei
sobre" cupitul estrange,iro (que veda a este o financiamento
de parte de instituições oficiais) não foi obscrvadà. Outras
empresus estrangeiras que não obtiverem igual tratamento
terão motivo para .queiXas, se não forem atendidas·- e se
terá, ussim, um desneccssàrià foco de atritos com investido·
res estrangeiros.

Há outro ponto a acrescentar, antes de novos comentàrios de
nossa parte: nu última semana, aqui, cm Brasllia, durante o almoço
do Ministro Reis Velloso com as Câmaras de Comércio Americana,
Alemã, Italiana e Sueca, ao colocar uma pe~gunta sobre como real·
mente vê o Governo, como um todo, a qucstao do capttal externo no
País o Sr. Antônio Gallotti foi entusiasticamente aplaudido.
o clima de insegurança cm que vivem hoje os investidores
estrangeiros.
Precisamos do capital externo, temos necessidade do capital
externo, mas dentro dos interesses nacionais. Não temos possibili·
dadc de, com recursos nossos, dar o desenvolvimento ncccssârio a cs·
te País. Cria-se o clima de dúvida, ·de incerteza, entre os investiclores
estrangeiros. Cube ao Brasil, através de legislação estabelecer regras
claras: onde e quando deve o investidor estrangeiro atuar no nosso
Pais, Essa legislação deve preconizar a qualidade c a quantidade que
interessam. Isto é: importunte. Por exemplo: interessa-nos muito uma
empresa que possu absorver um número elevado de mão-de-obra no
Nordeste, ou em Santa Catarina. Não nos interessa uma empresa
que future muito, mas que absorva pouca milo-dc·obra, não nos in·
teresS<t uma empresa dotada de mãquinas sofisticadas, em que a mão·
de-obra seja pequena. Há necessidade de se estubclccer c de se prole·
ger us empresas nacionais.
O cuso da Krupp é um exemplo, O Governo concede incentivos
nscuis, incentivos financeiros a uma empresa estrangeira que vem
competir com. as nacionais. O Governo concede favores excepcionais
a empresas que se estilo instalando neste País, para competir com as
nossas, enfraquecendo, assim, as empresas nacionais. necessârio
e urgente uma denniçilo do Governo Federal nesse campo.
Falum'os, há dez dias, da necessidade inclusive de o Governo ter
um organismo pura atuur num sistema vertical -Governo federal,
Governos estuduuis e Governos municipais - na busca desse capital
externo, principalmente de empresas pequenas e médias, de grande
importância pura nós.
Com grande felicidade, vimos que, no encontro do Ministro
Reis Velloso com o Presidente da Volkswagcn, este alertou o Minis·
tro-Chefe du Secretaria do Planejamcnto da Presidência da Rcpú·
blicu para o rato de que muitos e pequenos empresârios europeus que
desej~m investir no Brasil nilo têm um ór~Ao a que recorrer para
orientar-se, c sugeriu que o Governo cuide da criação de um mecanis·
mó capuz de cunulizur esses investimentos, que, no conjunto, podem
representur muitos milhões de dólares.
No decorrer de nosso último pronunciamento, hã dez dias, que
fizemos esta sugcstilo uo o Governo: u criaçilo de um órgilo, num
cntrosumento, numú sintonia com os governos estaduais, com os
.governos municipais, puru disputur capital e tecnologia de outros
pulses e truzê-los pum cá, lançando-os em ãreas que precisam desses
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recursos, na busca de harmonização do desenvolvimentp nacional.
Nó nosso entendimento, silo medidas urgentes. Há necessidade
de o Governo -que tem alardeado suas intenções, seus propósitos
de umparur, de upoiur as indústrias nacionais -crie esse órgilb.
preciso, também com urgência, que o Governo inicie a sua açiio,
num abrandamento da correção monetâria, que hoje está pesando
profundamente sobre us empresas nacionais. E é preciso que o
Governo federal, vind~ ao encontro das empresas nacionais, torne
mais dinâmica, menos burocrática a Comissão lntcrministerial.
Já. que volto u tratar de assunto que focalizara anteriormente,
trago ao conhecimento da Casa o pensamento de um grande empresário nacional - que tem uma das suas grandes indústrias na
cidade de Blumenau - sobre a situação difícil dos empresários,
particularmente no setor têxtil do Brasil. Destacarei alguns tópicos,
Diz ele:
"Com relação ao elevado custo do dinheiro faz-se sentir
agora, não só o custo da corrcçào monetária atual, mas o
custo elevado aplicado em 1974, que retirou de muitas indús·
Irias têxteis nacionais seu capital de giro, entrando assim a
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empresa num c(rculo vicioso, obrigando-a a tomar novos cm-

prêstimos euros c endividando-o cada vez mais.
Pura ilustrar esta anrmativa mencionamos que um em·
préstimo tomado pura investimento ou para capital de giro,
no BNDE ou pelo PIS, onerado nos dois casos, com corrcção
monetária corrigida mensalmente, e juros sobre os valores
corrigidos de 5,5% e 9%, respectivamente, representa um
ônusde37 a 41%aoano.
10 fácil de entender que, continuando a aplicar-se em
1975 u correção monetária sobre a divida já inflacionâria,
conforme exposto, a dívida atinge um valor tão alto que difi·
cilmente torna-se amortizável, sem absorver parcial ou total·
mente o capital de giro próprio, consumindo parcial ou total·
mente os lucros e tirando da empresa toda a possibilidade de
amortizuçilo de investimentos em andamento~ impossibili·
tunda totalmente seus planos de modernização e racionali·
zaçiio, vitais nos rumos como a indústria têxtil, onde o obsole·
tismo das máquinas significa perda de competitividade e con·
seqOente perda do mercado nacional e exterior.

Acrescente-se a isto a atuaçilo do Conselho lnterminis·
teriul de Preços, que não aceita em seus cãlculos os valores
reais das despesas financeiras incorridas pelas empresas, alê:m
de retardar por prazos longos os pleitos apresentados para
reajustamento de preços pelo Conselho Nacional da ln·
dústriu Têxtil.
Os reajustamentos autorizados pelo Conselho lntermi·
nisterial de Preços no decorrer de 1974 atingiram cumulativa·
mente apenas 15,65%, o que ê insuficiente para os custos in·
corridos pelo setor e agravados ainda pela correção mane·
táriu suportuda por muitas empresas, conformejâ exposto.'
Assim, o aumento de faturumento alcançado pelas Em·
presas que incorrerem cm financiamentos onerosos no Banco
Nucionul de Desenvolvimento Económico ou pelo PIS não
consegue gerar os lucros necessários para suportar as despe·
s;is Onunceiras udvindus do financiamento mencionado.
A solução pura este fato seria "Correçilo de correçilo mo·
netúriu" parti um valor uceitávc:J para o setor, ou seja, scnsi..

velmente igual uo valor dos aumentos concedidos pelo CIP.
Assim "conta novamente fecha" e a sobrevivência das emprc·
SliS Jjcuriu usscgurudu.
Queria mencionar uinda uma outra faceta do problema,
ou seja, que os efeitos dos empréstimos com n corrcçilo monc·
táriu se fazem sentir principulmente nas indústrias têxteis de
cupitul nncionul.
Os grandes grupos têxteis multinacionais, que hoje repre·
sentam us muiores companhias têxteis do Brasil, têm acesso
fácil e direto a empréstimos em moeda estrungeira junto a
órgi!os internacionais, como o Banco Mundial.
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Estes empréstimos silo concedidos com õnus financeiro
muito inferior aos cmprí:stimos que estilo à disposição do cm·
presúrio nacional, que flcu assim em flagrante posição de in·
fcrioridude.''
Não é o depoimento de um homem da Oposição. fi o dcpoi·
menta de um empresário de destaque no plano nacional, de um
homem que colaborou como assessor do Ministro Delfim Nctto, é o
Presidente de um importante sindicato de Santa Catarina que faz re·
puros à politica económico-financeira do Governo, principalmente
no seu aspecto da corrcção monetâria, c na atuação danosa do CIP
em relação aos empresários nacionais.
Voltamos a ·enfocar estes assuntos, porque julgamos de alta
valia os subsidias oferecidos pelo comentarista económico de O
Estado de S. Paulo: pelo Presidente da Volkswagcn c por esse cmpre·
sário, que não pertence ao Movimento Democrático Brasileiro, no
sentido de se buscar a conscientizaçilo, no intuito de pressionar, sa·
diamente, o Governo para que. faça a corrcção necessária nesse
campo, em beneficio das empresas nacionais, cm beneficio do descn·
volvimento brasileiro. E para que possamos dar resposta à altura a
esta juventude que vai atingindo o per!odo de idade de trabalho,
para que ela não fique sem oportunidade de emprego, para que ela
não flque ociosa, e não derive para a delinqUência, aumentando o
número de marginais neste Pais.
O Sr, VIramo Thora (Ceará-ARENA)- Permite V, Ex• um
aparte'/
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina-MOS) - Ouço
com maior honra o Senador Virgílio Tâvora.
O Sr. VIramo Ti~ora (Ceará-ARENA)- Eminente Senador,
ouvimos cm silêncio o discurso de V. Ex• até agora. Procuramos
scriar praticamente os assuntos, se a memória não nos trair, percuti·
dos. Número I -V. Ex• deu exemplo, allalr Cônsul. Acreditamos
que, dificilmente, após as explicações aqui dadas pelo Governo, cm
plenário, possa haver dúvidas das diretrizcs governamentais a
respeito da aplicação do capital estrangeiro dentro da nossa
estratégia de desenvolvimento económico. Pode, sim, interessados,
acharem que o episódio Cônsul feria aquelas diretrizcs gerais
estabelecidas pelo 11 Plano Nacional de Desenvolvimento Econômi·
ca c Social. Nilo sabemos se V. Ex• presente estava quando, cm
nome do Governo, demos as explicações que cuidamos cabais e
absolutamente sulícientcs para elucidar 'um assunto que nilo tinha
nudu de oculio, isto é, uma subsidiária de uma companhia brasileira
que se havia valido de todos os favores c bcnetlcios fiscais, que havia
assinado um termo de responsabilidade, no qual um dos intens era
taxativo - a mudança, a transferência do controle acionário dessa
companhia devia ser precedida da autorizaçilo do Governo - aquele
mesmo Governo que lhe havia concedido aqueles bcncflcios. Foi
mostrado, e recordamos aparte do seu ilustre colega de Bancada, o
eminente Senador Otair Beckcr- que não está presente aqui, hojeque a flrma, quando recebeu os bcnetlcios, estava absolutamente
consciente das responsabilidades que assumia. Portanto, nilo houve·
a menor quebra de diretriz, c muito menos nilo houve interferência
_do Governo na polfticu interna. Qualquer pafs que se preze- c justa·
mente isso que V. Ex• deseja - sabe perfeitamente que suas autoridades muiores silo a instância última que decide se o i~vestimcnto
estrangeiro - e sempre ouvimos o ilustre Lfder de V. Ex•, aqui,
solicitar que lícasse bem esclarecido- é últil ou nilo. Número 2problemu da Krupp. Vui V. Ex• permitir-nos, que só gostamos de
discutir com números e dados que apresentados são, depois,
questionados i\ Oposiçilo, se válidos ou nilo, se há alguma dúvida a
respeito. Então, no problema da Krupp, procuraremos mostrar a
V. Ex• que dos investimentos maciços que esta Companhia pretende
fuzer no Brasil este é apenas um deles, 3• assunto- recebemos, nós
do Governo, com a maior interesse, qualquer contribuiçilo que
venha aperfeiçoar aquilo que julgamos já está no estágio bastante
avançado em matéria de se obter o que se deseja, cm mat~riu de se

ajustar o capital estrangeiro às verdadeiras finalidades da sua atua·
ção no Brasil. O 11 PND é claro, mais ainda as leis a respeito.
Pragmaticamente o Governo se reserva o direito de estudar caso por
caso. Cita V. Ex• a indagação do representante da Volkswagcn. fi
justo o susto que alguém tenha com o caso da Cônsul, antes de saber
os detalhes que fizeram, nilo o Senhor Ministro da Indústria c do
Comércio, como ar se diz, mas Sua Excelência o Senhor Presidente'
da República, que encarna o Governo da Revolução, tomar aquela
providência, 4• assunto - hã, nobre Scnàdor, um pouco de exagero
na citação do ilustre industrial têxtil, cujo nome não foi aqui declina·
do, sobre esse enorme hiato que existia entre os encargos decorrentes
do financiamento feito pelo BNDE com financiamentos obtidos no'
exterior. Nesta mesma sala, neste mesmo plenário, já ouvimos nilo
um, mas alguns discursos, mostrando muito pelo contrârio, que,
com as medidas tomadas pelo Governo Federal, estava-se tornando·
proibitivo alguém ir procurar recursos no cx'ícrior, pelo que somava
de juros e correção cambial. Recordâmo-nos até números aqui cita·.
dos. Não. O que realmente existe da parte do Governo, cm todas as
providências tomadas pelo BNDE - que não vêm de agora, mas
desde o tempo em que o Uder de V. Ex• era Diretor do Plancja·
menta desse mesmo Banco de Desenvolvimento Económico - silo
no sentido de auxiliar a pequena e a média indústria. E essa pequena
e média indústria a que V. Ex• se refere, pelas últimas decisões de
8NDE, fora todo aquele instrumental jà dito, é considerado na parte
da apreciação de uma corrcçiio monctâria que nilo ultrapasse tetas
anuais, no presente ano, o teta de 20%, Vê V. Ex• que recebemos,
com todo agrado, sugestões objctivas, cm que se diga: "o Governo
pode fazer mais isso, mais aquilo", Mas dizer que nilo c~istem, por
parte do Governo, faixas bem definidas, onde o capital·estrangciro
pode entrar c onde é indesejável, é um excesso, talvez, de linguagem.
Eram essas as achegas que desejávamos dar ao discurso de V. Ex•,
prometendo-lhe trazer o allalre Krupp em números, com as cxposi·
ções, como sempre o fazemos aqui, quando dúvida hã sobre um
assunto. Deve estar recordado, no àiio' pas•aao, o allalrc. vàgões da
REFESA c outros: à base de números reais, discutindo inicialmente
se a Oposição aceita esses números como vâlidos, ou rctocando·os,
sé. ela tem outros mais aproximados da verdade - depois disso,
tinhamos uma base para aferir da justeza ou não d~ pol!tica
brasileira. Releve-nos, o aparte foi prolongado, mas tínhamo-nos
reservado para, de uma vez só, procurar esclarecer os diferentes
pontos unorados por v. Ex•
O SR. EVEUSIO VIEI11.A (Santa Catarina-MOS) - Sena·
dor Virgílio Távora, o aparte de V. Ex• valorizou profundamente o
nosso pronunciamento' nesta tarde. Caberia aqui dizer que a palavra
de V. Ex•, quando fala ·cm nome dÓ Governo, ~ levada ao p~ d!'
letra, aceitamo-ia integralmente; lá fora, porém, a palavra do Govcr·
·no não é !evada, nilo é aceita ao pé da letra, Para o.cstrangeiro, intc·
ressa as leis. Nilo vejo dificuldade de o Governo estabelecer uma
legislação clara, evidente, que traga o investidÓr, com segurança,
pura cá. Veja V, Ex• que vai surgir agora uma lei, c de que vamos
participar, proibindo o serviço de transporte unificado no Pafs, c que
vai criar problemas, vai impedir o funcionamento de, pelo menos,
uma empresa estrangeira. Vila surgir novas dúvidas nQ c~tcrior.
O caso Cônsul-Philips- fui um dos que aplaudiram- nilo foi
medida origh1al no mundo, porque o Governo americano fez o mcs·
mo, quando o Irã quis adquirir o controle acionlnio da Pan·
Amcrican.
A França, através do seu grande estadista De Gaulle, também
agiu assim. A Alemanha, recentemente, impediu que o Irã adquirisse
ações da Krupp, Certai Mas, é necessário um ordenamento jurfdico,
preceito legal, pura que o estrangeiro saiba onde pode ou não aplicar
no Brasil. Este 1: nosso entendimento. A corrcção monetária, hoje,
estú servindo para reativ'ur o. processo inflacionário. Se foi benéfica
hú 4 ou 5 anos, quando a inOação era galopante, hoje já não o é, mas
sim, um excelente dreno de recursos puru o Governo Federal, no
empobrecimento da empresa nacional.
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-7Sr. Presidente, teríamos ainda outras considerações a faze>
tretunto, vemos que o nosso tempo cstâ terminado. Em oportu·
nidudc futura voltaremos, porque entendemos que o assunto é de
importância pura o Brasil; devemos ter, o mais urgente possível, uma
definição clara para podermos continuar atraindo capital, tecnologia
externa, pura o desenvolvimento nacional, mas capital c tecnologia
dentro do interesse do Pais.
Muito obrigado. (Multo bem! Palmao.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- José Guiomard- José Esteves- Fausto Caste·
lo· Branco- Petrônio Portellu- Jessi: Freire- Domlcio Gondim.
- Arnon de Mello - Augusto Franco - Luiz Viana - Roberto
Suturnino- Itamar Franco- Franco Montara- Orestes Quércia
- Accioly Filho- Mattos Leão- Evclãsio Vieira- Otair Beckcr,
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Findo o período
destinado ao Expediente.
Hú número regimental para votação.
Passa-se à

ORDEMDQDIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 339, de
1975, do Senhor Senador Mauro Benevidcs, solicitando a
transcriÇão, nos Anais do' Senado Federal, do editorial de li
de agosto de 1975, do jornal O Po~o. intitulado "Uma Tarefa
de Todos", reivindicando a localização no Ccarâ do terceiro
pólo petroquímico do Pais.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. Serã feita a transcrição solicitada.
Umatarera de todos
Notícias não confirmadas mas também não desmentidas dão
conta de que a PETROBRÁS jã teria resolvido, por "motivos
técnicos" .. instalar em Pernambuco a sua segunda refinaria nordes·
tina, o que significaria uma pá de cal nas pretensões do Ccarã e de
outros Estados. Não adianta no momento especular sobre a
veracidade dessa informação, mas continuar insistindo na necessidade de que o nosso Estado seja beneficiado, partindo para a
constituição de seu pólo petroqulmico. E temos razões para defender
a justeza desta reivindicação, sobretudo dc"ordcm económica, que
nos parecem mais ponderáveis, dentro de uma politica de integração
nacional, dos que o; condicionamentos técnicos que porventura pos·
sum vir a ser alegados.
Na 6rea do desenvolvimento económico brasileiro dois
problemas avultam - o dos desequillbrios inter-rcgionais, entre o
Centro-Sul e outras regiões do Pais, e os desníveis intra·regionais,
que se vêm acentuando no Nordeste. A politica de desenvolvimento
nordestino objetiva reduzir ou eliminar o primeiro problema, mas
sem ter conseguido até hoje esse desiderato apresentou como
subprodutG a segunda distorção, quer dizer a acentuação das
diferenças entre os Estados da região.
Fatores históricos e económicos contribulram para que a Bahia
e Pernambuco lograssem montar uma infra-estrutura mais potente
diversificada, tornando-se, assim, 6reas mais atrutivas para investi·
mentes. Entre os fatores históricos, em relaçilo a Pernambuco, deve
ser citada a acumulação de recursos permitida pela economia
açucareira, isto desde a colonização, Quanto à Bahia o grande
impulsionador de seu crescimento tem sido o poderoso efeito
multiplicador do petróleo.
Mesmo levando em conta essas vantagens, nilo se justifica que
se deixe de estimular o crescimento dos demais Estados, mediante

c

... uáUtmcnto especial, c muito menos que se permita a acentuação
das diferenças. Toda a politica federal para o Nordcsto, ainda que
busicumentc o sistcmu de incentivos seja uma coaHZ.ação do poder
público e da iniciativa privada, caractcri~a-sc pelo dirigismo ou ao
menos pelo reconhecimento da necessidade de que o poder central
assuma uma posição mais coercitiva sobre o processo. A criação do
FINOR - Fundo de Incentivos do Nordeste constituiu uma prova
desse reconhecimento do imperativo de orientar mais de perto, cm
função de prioridades regionais e sob-regionais, a distribuição dos
recursos disponiveis. E assim terá de ser em outros aspectos im·
portantes, como neste caso da refinaria. .
No Governo· do General Garrastuzu Médici elaborou-se um
programa de fortalecimento da infra·cstrutura é dos serviços no pólo
de desenvolvimento do Cear6, baseado numa Exposição de Motivos
do Ministro do.Piunejamento. Infelizmente, os prazos estabelecido•
nesse programa não têm sido cumpridos. A rigor, somente um dos
projetas aprovados est6 cm andamento - o do corredor de
transportes representado pela construção da nova BR/020, ligando
Fortaleza a Picos, no Piaai, e posteriormente a Brasil ia. Demorando·
se em estudos permanecem os projetas do Cais Pesqueiro c do ter·
minai de petroleiros.
Significa isto que o pólo de desenvolvimento do Ccarã, ou
"terceiro pólo", continua a sofrer um certo desamparo na conquista
de novos elementos infra-estruturais c de dinamização cconõmica. E
diante disto não podemos silenciar, pois estã cm jogo nosso futuro
dentro da região e dentro do Pais. Não podemos esperar uma
verdadeira decolagem enquanto nosso parque industrial depender da
transformação de mati:rias·primas de ongcm vegetal c animal, pois
esta dependência implica em deixar submetida a indústria aos
percalços da natureza, tanto quanto a agropccuâria. Precisamos de
atividades económicas de maior efeito multiplicador, capazes de
terem reflexos dinamizadores na economia como um todo.
Um dos elementos de que precisamos i: exatamcntc do pólo
petroquímica, que teria os efeitos mencionados c nos ajudaria a
superar os desequilíbrios entre as sub-regiões, Estamos, portanto, de
acordo com os que pedem uma açào mais enérgica cm favor dessa
reivindicação, mostrando ao Governo Federal que ela se ajusta aos
objetivos de integração económica c de desenvolvimento tanto
quanto passivei harmónico. 1:. uma tarefa realmente de todos, do Go·
verno, da representação política, do empresariado, da imprensa c de
todo o povo. E a ela nós devemos com verdadeiro ardor combativo.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhles Pinto) -Item l:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 346, de
1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do.
discurso do Senhor Ministro da Justiça, Armando Falci\o,
pronunciado na abertura do III Congresso Brasileiro de Ma·
gistrados, realizado na cidade de Fortaleza, c publicado no
Jornal do Brasil, cm 9 de agosto de 1975.
'Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. Serú feita a transcrição solicitada.
"Designou-me o Senhor Presidente Ernesto Gcisel para
representú-lo na solenidade de instulução do III Congresso Nacional
de Magistrados.
Seu designuçi\o j6 ó honrosa, por sua origem, igualmente o i: por
este motivo: encontro-me com juizes de todo o Brnsil, homens que,
cm suu missllo dt: ndizer o direito'\ se constituem em umu das vigas
lundumentuís de nossa sociedade dcmocrâtica.
Hú um uno, participava uqui, também cm nome do Chefe da Na·
çilo, de cerimônia comemorutivu do ccntcnârio da criação do
Tribunul du Reluçilo do Ceard, hoje Tribunul de Justiça do Estado.

.·~
- 8
E dil.ia do pt:rmnnentc empenho do Senhor Presidem"" a..1uc::o.lu
Gciscl em prostigiar o Poder Judiciiorio.
Tendo Sua Excelência pertencido ao Superior Tribunal Militar,
niiu lhe cmm cstrunhos os problemas da Justiça, seus condieionamen·
tos, ncccssidudcs c rt:clumos,
Nesta últimu década, no esforço que foi c í: o da reorganização c
n10dcrnizaçüo du vida nacional, pôde o movimento rcvolucionârio
de 1964 contur com o Poder Judiciário, com o trabalho dos magis·
1n1dm, que souberam reunir à necessária intimidade com as disposi·
çõcs que regem o arcabouço institucional o conhecimento histórico c
sociológico du Nação.
Em um pais desmcnsurado em suas larguezas continentais,
vigorosun1cnte unido apesar de suas distâncias, a Revolução de 1964
aceitou o desalio da integração,
As vitórias c os i':xitos estão à mostra. Vitórias c êxitos a partir
de umu visão social do desenvolvimento, de um sadio c hícido
nacionalismo, da nrmeza da política externa, do relevante esforço
prcvidcnciário c assistencial, da compatibilização entre os antigos
preceitos da ordem c do progresso, traduzidos pelas noções atualiza·
das de desenvolvimento e segurança,
Mas u integração se assinalou também no relacionamento entre
os poderes, cm que tradicionalmente se dividem as funções do Esta·
do.
E; certo que a complexidade das economias modernas, as cxigên·

cias dos planos globais de desenvolvimento, os imperativos mesmos
du segurança interna - num universo conturbado, exposto à fúria
dos extremismos- vieram modílicar o antigo quadro <1f separação
desses poderes. Trazendo, em todo o mundo, um progressivo
fortalecimento dos Executivos c gradualmente substituindo, por
exemplo, nos Legislativos, a faculdade da iniciativa pela atribuição
de restringir. E repelindo, quanto aos parlamentos, a lição de Wilsón, de que, troo importante quanto legislar, i: exercer uma fiscaliza·
c;iio atenta du administração geral.
Mas(: também certo que, no caso brasileiro, aquele "sopro de
modernização e dinamismo", de que falava o Presidente Geisel, não
operou em detrimento quer de poderes, quer de instituições, unindo,
uo invés disso, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, nos propósi·
tos comuns da reconstrução nacional.
A Revolução não esqueceu a Justiça e cuida de dotá-la dos
instrun>entos que lhe permitam o desempenho de sua elevada mis·
sroo. De prepará-la pura os novos tempos, Buscando a maior celcrida·
de de movimentos, a valorização de recursos humanos, a racionaliza·
çào e simplificação das estruturas e procedimentos,
Co~cluirlo o diagnóstico solicitado ao Supremo Tribunal Fe·
derul pelo Presidente Geiscl, pode-se passar, doravante, aos estudos
dos projetas gerais de sua reforma, que se faz imperativa.
Em pronunciamento por ocasião da primeira reunião minis·
teria!, em murço do uno que pus~ou, traçando as linhas gerais que
haveriam de nc~tcur-lhe a gestuo, o Presidente Gcisel demonstrou
também preocupação com respeito à excessiva multiplicidade de leis,
decretos c regulamentos, no ordenamento jurldico do pais, a dilicul·
tu r. mui tu v~::t, ~ua interpretação c correto cumprimento.
E havcrú um esforço visando a consolidá-los e, cm certos casos,
a mualh~á-los.
LI m dos resultados desse empenho foi o recente encaminhamcn·
to, ao Congresso Nacional, de mensagens com os projetes do novo
Código Civil, do Código de Processo Penal, da Lei de Contravenções
l'cowis c da que altera o Código Penal.
O mais largo debate havia envolvido os dos primeiros textos.
Publi~.:udos os untcprojctos, muniresturum-se os tribunais, us universi·
dudcs, as entidades representativas das diversas categorias prolis·
sillnuis,

E que, puno o Governo, a importância desses Códigos
determinava, cm verdade, u consulta ampla, pura modelação de
oonstruçõcs legais que deseja sejam as mais adequadas e duradouras.
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reforma do Judiciúrio c o constante aperfeiçoamento da

lcgishu.;no inserirmn, assim, entre os objetivos perseguidos pela

RcvolucUo.
.
Como cm tantos exemplos, busca-se a! a identificação com os
verdadeiros interesses nacionais, tão bem traduzidos, cm tantos outros aspectos, pela Revolução de 3) de março, inova~ora c substitu:
tivu,quc uo mesmo tempo alirmatot nossas tradições e cm incessante
cvolu~roo, promove os anseios c aspfiÍÍções da Nação, de desenvolver•
se cm ordem_ nu estabilidade, cm paz e segurança.
SENHORES:
Em parte alguma do mundo, jamais houve ou haverá uma
sociedade democrática estável, tranqUila e segura nos seus fundamcn·
tos éticos e politicos, sem uma Justiça que se faça respeitada, austera
c siobia. A J ustiçu precisa ser sempre a encarnação do direito em bus·
cu da verdade, para que os homens se possam sentir legalmente
amparudos c protegidos c iguais perante o Estado,
Em nome de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
trago as saudações do Governo federal aos juízes de todo o Brasil
aqui reunidos, com os votos de que, no calor de seus debates, no accr·
to de suas cónclusõcs, seja este Congresso bem o rcOexo do valor e
do hrilho d:o magistrat~ra brasileira",
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto -Item 3:
Discussflo, cm turno único, da Redução Final (oferecida
pda Comissão de Redução cm seu Parecer n• 320, de ; 975),
do Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1971 (n• 1.090-B/72,
na Cãmara dos Deputados), de autoria do Senhor Senador
José: Lindoso, que determina providências para cumprimcn·
to da obrigatoriedade do alistamento eleitoral.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, para
discuti-la, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrudu.
A redução final i: considerada definitivamente aprovada, nos ter·
mos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.

f:: a seguinte a redução final aprovada
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 112, de
1971 (n• 1.09().8j7Z, na Câmara dos Deputados), Determina
provldênclu para cumprimento da obrla•torledade do alistamento eleitoral.
O Congresso Nacionàl decreta:
Art. I• A matricula, em qualquer estabelecimento de ensino,
polblico ou privado, de maior de dezoito anos alfabetizado, só serâ
oonccdidu ou renovada mediante a apresentação da titulo de eleitor
do interessado,
§ 1• O dirctor, professor ou responsâvel por curso de alfabetiza.
çuo de adolescentes e adultos cncaminharâ o aluno que o concluir ao
competente juiz eleitoral, pura obtenção do titulo de eleitor.
§ 2• A inobservância do disposto no parâgrafo anterior sujeita·
rú os responsáveis às penas previstas no art. 9• do Código Eleitoral.
Art. 2• Os eleitores do Distrito Federal, enquanto não se esta·
belcccr o seu direito de voto, ficam dispensados de todas as c~igi:n·
cias legais a que se sujeitam os portadores de tltulos eleitorais,
1\rt. 3• Os serviços de râdio, televisão c cinema educativos, par·
ticipantcs do Plano de Alfabetização Funcional c Educação Con·
tinuada de Adolescentes e Adultos, encarecerão cm seus programas
as vantagens atribuldas ao cidadão eleitor, no pleno gozo de seus
direitos civis c politicas, c informarão da obrigatoriedade do alis·
lamento c do voto, pura os brasileiros de ambos sexos.
Art. 4• Esta lei entra cm vigor nu data de 'sua publicação, re·
vogudns us disposições cm contrllrio,

,,."

-9O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -l!cm 4:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preli'minar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), dà Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1974, de
autoria do Senhor Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre
u purticipaçiio dos eleitores do Distrito Federal nu e)eiçilo de
Senadores e Deputados Federais, e dâ outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 180, de 1975, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido do Senhor Senador Henrique de La Roc·
que, e voto vencido, em separado, do Senhor Senador José
Surney.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
O Sr. Adalberto Sena (Acrc-MDB) _;Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Adalberto Sena,
O SR. ADALBERTO SENA (Acre-MDB) (Sem revido do ora·
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Semidores:
Pelo que entendi da leitura do avulso, este projeto teve origina·
riumente parecer favorável do Sr. Senador José Sarney, Entretanto,
no decorrer da discussão, deve ter havido divergências a ponto de ser
considerado inconstitucional, com voto divergente apenas dos
Senadores José Surney e Henrique de La Rocquc.
Estranhei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no Parecer do Rela·
tor, Sr. Senador Helvídio Nunes, que se tivesse tachado esse projeto
de atentatório do Princípio Federativo; estranhei, também, se tivesse
proposto, no fim, uma medida· que, no entender daquele Relator, se·
riu muito mais conveniente do que a aventada no projeto,
Não posso compreender, Sr. Preside.ntc, como o fato de .se
permitir que os eleitores de Brasília, nascidos em outros Estados, vo·
tem nesses Estudos, esse voto, esse direito, essa prerrogativa vale
considerada como atentatóriu do Princí~io Federativo, porque ela
não faz mais do que integrar, dentro da Federação, nos vários Esta·
dos, esses eleitores que, não obstante aqui rc~istrados, têm, pelo seu
nuscimonto, origem noutras Unidades da Federação.
O parecer conclui !la seguinte maneira, fazendo referência a
uma expressão por mim usada, nu retificaçilo do projeto, cm que
dizia que o fato de um eleitor de Brasília não poder votar era uma
cassação de fato, que incide justamente sobre uma das parcelas mais
csclurccidus e ponderáveis do eleitorado brasileiro.
O ilustre Relator declara:
"!'; verdade, mas a Comissão de Constituição c Justiça
entende que o meio de conjurá·la não ê o proposto pelo no·
brc Senador Adalberto Sena, mas o de criar u representali·
vidudc politica local,"

Provera Deus que nós, aqui no Senado, ou na Câmara, livé:sse·
mos esse direito, essa prerrogativa, de propor o que sugere a Comis·
silo de Constituição c J ustiçu, através do seu Relator restabelecer-se
o direito de voto, suprimido u uma grande parle da nossa populaçilo,
cxtllamente como se diz no parecer, uma parle das mais e~pressivas
c das muis representativas.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não vejo nenhu·
nu1 disposição do aluai Governo Revolucionârio cm adotnr a medi·
da de rcstubclec"r o voto do eleitor de Brusflia; pelo contrârio, à
proporçilo que observamos os acontecimentos, o que se nota é uma
tcndênci'a paru nilo se chegar u essa decisão, ainda mais quando ela é
culcudu no e~cmplo norte-americano que, infelizmente, tem sido ado·
tudu ,uqui - re\iro·mc aos maus e~emp\os - embora com a recusa
dos buns.
l'or outro Judo, nilo lemos o direito de propor medida dessa
nuturt!zu: todos sabem que ciU esta sim, seria inconstitucional, pois
impor·Lnriu cm uumcnto de despesa.
1

Com ·esses esclarecimentos, Sr, Presidente, Srs. Senadores,
submeto-me, humildemente, à decisão do Plenário, (Multo bem!)
O Sr. Franco Montoro (São Pau\o-MDB) - Peço a palavra,
Sr. Presidente."
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montara,
O SR. FRANCO MONTORO (São Paalo-MDB) (Sem
revisio do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Senador Adalberto
Sena acaba de justificar, mais uma vez, o seu projeto, que nos parece
de rigorosa constitucionalidade. Veio apenas ampliar uma norma já
existente, e que permitiu, nus últimas eleições, o voto dos eleitores
dos Estados,. residentes em Brusflia.
A situação do eleitorada de Brus!\ia apresenta, isso sim, o
aspecto de violação de um direito constitucional - o direito de
votar." que todo o cidadão brasileiro tem. Os cidadãos de Brasilia
estão privados desse direito, A matéria é complexa. A demonstração
disso está no voto divergente da Comissão de Constituição c Justiça.
O relator óriginário foi favorável ao projeto, Depois da discussão, a
Comissão, praticamente, se dividiu: a maioria optou pelo reconheci·
mentQ da ínconstítucionulídade, e a minoria - minoria conslitulda
por representantes também da Aliança Renovadora Nacional - se
truta de Minoria partidária - optou pela constitucionalidade do
projeto,
!'; uma tese jurídica que merece estudo mais aprofundado. Para
permitir esse estudo, c para eventual apresentação de emendas, a
sugestão final, do parecer, é no sentido de que se deveria reconhecer
a representatividade politica de Bras!\ia- tema que jâ foi objcto de
várias intervenções no Plenário. ~ passivei que alguma medida, nesse
sentido, possa ser apresentada através de emenda,
Com o objetívo de a matéria ser melhor c~aminada, Sr. Presi·
dente, estamos encaminhando à Mesa, na forma regimental, requeri·
menta solicitando seja ela adiada para u sessão de 30 de setembro.
Durunte esse período poder-.se·á fazer estudo de modo a evitar a
alegada inconstitucionalidade e, quem sabe, chegar-se-a a norma
merecedora do apoio do Plenário,
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.e (Muito bem!)
O Sr. HeMdlo Nunes (Piauí-ARENA)- Sr, Presidente, peço
u paluvru.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) palavra ao nobre Senador He\vldio Nunes.

Concedo a

O SR. HELVIDIO NUNES (Piaui-ARENA) (Sem revido do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Ouvi, com o maior respeito, a discordância, na defesa do
projeto, manifestada neste plenário, pelo nobre Senador Adalberto
Seml. Não pretendia usar da palavra, neste instante, em defesa do
ponto de vistu e~presso pela maioria da Comissão de Constituição c
Justi<;u. não fosse o discurso subseqUente, pronunciado pelo
eminente mestre, e lúcido Professor, Senador Franco Monloro.
Sr. Prcsidenlc, Srs. Senadores, estamos acostumados - c tem
sido um dos pontos de honra d9 Movimento Democrâlico Brusilcir~
- i1 necessidade de prestigiar as Comissões, E S. E~• começa o dis·
curso contruriundo, e~utumente, um voto, uma decisão da Comissilo
de Constituiçuo e Justiça, da qual participaram elementos da
ARENA e do MDB, o que mostra, mais uma vez, que os pareceres
daquela Comissão independem da coloraçilo politica dos seus
componentes.
E nuo por ter sido o autor do parecer, mas porque a Comissão
de Constituição e Justiça decidiu soberanamente, nilo posso deixar
SCIII um reparo a anrmaçi\o do ilustre Llder do MDB, segundo a qual
o projeto do nobre Sen~dor Adalberto Sena' nada tem de inconslitu·
ciona\idudc, Vamos suprimir, vamos erradicar da Casa a Comissão
de Constituiçilo c Justiça e substitui-lu, assim, pela palavra, pelo bri·
lho c peJos ensinamentos do eminente Senador Franco Montoro.

-10O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo-MDB)- Permite V. Ex•
um aparte'/

que nada havia de inconstitucionalidade. V. Ex• alirma, categoricamente, que fere o principio federativo, mas não explica por que.

O Sr. Adalberto Sena (Acrc-MDB) aparte'/

Permite V. Ex• um

O SR. HELVIDIO NUNES (Piaul - ARENA) - realmente,
fere o principio federativo. Por isso, é inconstitucional.

O SR. HELVIOIO NUNES (Piauí-ARENA) - Concederei
aparte u V. Ex•, com toda a honra.

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. IY-Secretário.
(; lido e aprovado o seguinte

O Sr. Franco Montoro (São Paulo-MDB)- Apenas para dizer
a V. Ex• que o respeito que 'nos merecem os pareceres das Comissões
não os tornam infalíveis, inatacáveis.
O SR\ HELVIDIO NUNES (Piauí-ARENA) mcnle.

Evidente-

\

O Sr. 'Franco Montoro (Silo Paulo-MDB) - Temos discordado é da1. votação, cm Plenário, cm sentido contrário à decisão
das Comissões, sem apresentação de novas razões. Mas, no caso, o
que estamos. fd~endo é precisamente aquilo que constitui a essência
do processo legislativo. A Comissão deu o seu parecer. Estamos discutindo-o V. Ex~ se insurge pelo fato de eu não haver concordado
·tom as conclusões da Comissão de Constituição e Justiça. Mas, anJ tes de eu não haver concordado, e declarado que não há a inconstitucionalidade alegada, outros membros da Comissão de Constituição e Justiça disseram a mesma coisa no próprio parecer. Conforme
consta do avulso, onde está transcrito o parecer e o voto vencido do
Senador José Sarncy\ V. Ex• verificará que os Senadores Henrique
de La Rocque c José Sarney votaram vencidos. Portanto, não concordaram com a conclusão da inconstitucionalidade. Pelo contrário,
concluíram pela consti.tucionalidade. V. Ex• não hã de querer levar
o respeito à Comissão df Constituição e Justiça, ou a qualquer outra
Comissão. a tal ponto ~e considerar como iconoclasta, subversiva,
qualquer divergência do \parecer da maioria da Comissão. Se algl\!"
membro da Comissão te~e o direito de divergir, muito mais o ter~
um humilde Senador que:\nào pertencendo à Comissão, no plenário
tem o direito e o dever de\~iscutir o parecer. Parece-me que V. Ex•
exugem o respeito pela deqsão da maioria da Comissão de Constituição e Justiça.
',
.

I

O SR. HELVIDJO \NUNES (Piauí-ARENA) - Sr.
Presidente, í: certo que, na C,omissilo de Constituição e Justiça, os
votos dos Senadores Josí: Sarncy c Henrique de La Rocque foram
divergentes do pensamento I daquele órgão da Casa. Aliãs, o
primitivo parecer foi elaborad~ pelo nobre Senador José Sarncy. O
que me coube, na Comissão d~ Constitição e Justiça, foi relatar o
voto do vencido; e estâ expresso~ distribuldo.
.
O que '!'"causou espécie nãp foi a voz divergente, em plenário,
do ilustre Líder do MDB; absolutamente, mas a mane,íra doutoral
com que se dirígi.uà Comissão de, Constituição c Justiça do Senado
·Federal e pronigou-lhc a decísilo. •,
Lembro-me, Sr. Presidente, d~uc esta matéria foi amplamente
discutida e houve um dos mcmbr? da Comissão que trouxe, entre
outros, o seguinte argumento: "Br siJia, nas próximas cleiç\)cs de
1978, terri, aproximadamente, 400 mll eleitores". O Estado de:. ·Acre,
se não me falha a memória, tem, hoje, cerca de 60 mil eleitores. O
eleitorado de Brasllia, por conseguintl:, optando cm parcela avantajada pelo e>erclcio do seu direito de voto no Estado do Acre,
definiria as eleições naquela Unidade brasileira.
•
Em que pese o respcit~. a amizade c o carinho que dedico ao
nobre Senador Adalberto Sena, isto fere o principio federativo c,
portanto, í: inconstitucional.
I

O Sr. Adalberto Sena (Acre-MDBj upurtc'l
\

Permite V. Ex• um

O SR. HELVIDIO NUNES (Piaul_:v\RENA) - Ouço, cem
prazer, o nobre Senador.
'
O Sr. Adolberto Seno (Acre- MDB)\- V, Ex• está sendo
dogmático agora. O nobre Senador Franco Montara disse apenas
I

i;'

REQUERIMENTO N• 379, DE 197S
Nos termos do art. 310, alínea "c" do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 164,
de 1974, a lim de ser feita na sessão de 30 do corrente.
Sala das Sessões, em I• de setembro de 1975.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhíles Pinto) - De acordo com a
delibera<;ão do Plenário, a matí:ria figurará na Ordem do Dia da sessão de 30 de setembro.
O SR.'PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Esgotada a matí:ría
da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n• 378, lido no Expediente,
de urgência pura o Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1975.
Em votação.
O Sr. Dirceu Cardoso (Espirita Santo - MDB) - Sr. Presidente, peço a palavra, pura encaminhar a votação.
O SR, PRESIDENTE (Maallbaes Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo-MDB) (Para en- ,
caminhar a votaçílo.)- Sr. Presidente, com base no art. 375, inciso
11, do Regimento Interno, o ilustre líder da Maioria, Senador Petrónio Portclla, requereu urgência para o projeto de origem do Poder
Executivo, que dispõe sobre a aquisição de imóveis no Distrito
Federal, por governos estrangeiros. Na oportunidade cm que a
Comissão de Constituição e Justiça discutia esse projeto fomos autor
de um requerimento, em que se pediu vista do processo.
·
O presente projeto, Sr. Presidente, nilo é uma questão de lana
caprina- porque envolve questão de mérito e questão jurídica como
preliminar. Quanto à questão de mérito, depois a discutiremos.
Falemos da preliminar: o requerimento do ilustre líder da Maioria,
Senador Petrónio Portella, no sentido de que este projeto seja discutido e votado numa só scssilo, í: uma violentação do processo legislativo. As Casas Legislativas nilo podem trabalhar nesse ritmo
apressado, forçado c de afogadilho, para deixarem passar, numa só
sessão, processos que tais.
Esse projeto, pura o qual o nobre Senador Pctrónio Portella
requereu urgência, pura sua apreciação numa só sessão, envolve duas
questões essenciais: u de segurança nacional c n jurldica, que levantaremos oportunamente.
C! este o apelo que fazemos: que o Líder da Maioria retire o
requerimento de urgência, já que nilo houve pressa, por parte do
Ministério das Relações Exteriores, em encaminhar o projeto a esta
. Cusa, pois o fez' com quatro meses de atraso- quatro meses de atra·
,,o, repito. Um dos Senadores da Comissão de Constituição e Justiça
atrasou-se duas sessões, não porque rosse omisso, descumprisse o seu
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-lldever, ou por ter sido desidioso; apenas não estava presente, porque
cumpria uma missão do Senado, na Escola Superior de Guerra, num
curso de atualização de conhecimentos.
Só assim poderá o Senado decidir com a cabeça fria, ouvindo os
argumentos, as Comissões que ainda não foram ouvidas, pois do
contrário, apressÍldamente, será o trabalho sacrificado, se for discuti·
do sob o gu'ante da urgência.

O SR, HELVIDJO NUNES (Piaui-ARENA) (Para emitir
parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta matéria foi à Comissão de Constituição c. Justiça cm
virtude de solicitação formulada, em plcnârio, pelo nobre Senador
Dirceu Cardoso.

Designado relator, li, se não me falha a memória, na última rcu·
niüo daquela Comissão Técnica, cm junho deste ano, o parecer que·
·
Espero, Sr. Presidente, que o Senador que faz as vezes da ·neste instante vou reler:
Liderança da Maioria retire o requerimento de urgência, a fim de
~riundo da Mensagem n• 96/75, do Poder Executivo, o Projeto
que possamos discutir com calma, reOexão c melhor conhecimento
de causa esse projeto que envolve' questões substanciais, jurídicas, de Lei n• 48, de 1975 (Projeto de Lei n• 172-B, de 1975, na Câmara
como o Senado verá, se tivermos oportunidade de discuti-lo agora, dos Deputados), revigora a Lei n• 4.331, de I• de junho de 1964, que
"dispõe sobre a· aquisição de imóveis por Governos estrangeiros no
se for aprovada a urgência.
Distrito Federal".
'
f: o apelo que faço ao Sr. Vice·Lidcr da Maioria no Senado Sr
Em verdade, tumultuada a tramitação na Câmara dos
Presidente. (Multo bem!)
· ' · ·
Deputados, o projeto foi finalmente aprovado, pois que cm Plcnârio
O Sr, Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Peço a palavra, Sr. Pre· foram rejeitadas emendas que lhe foram oferecidas, c acolhidas nas
Comissões téénicas, por ambos os Partidos.
si dente, para encaminhar a votação. ·
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Com a palavra,

para encaminhar a votação, o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (Bahia- ARENA) (Para encaminhar a
votaçio. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, começo por me
congratular com o eminente Senador Dirceu Cardoso, inimigo pcs·
soai do Regimento Interno, (risos) que começou o seu discurso de
Regimento cm punho, citando um dos dispositivos que constam do
mesmo.

Sabe S. Ex• o apreço- e vou até além -c o bem que lhe quero,
e que não é: de agora. Mas, Sr. Presidente, não posso atender a S. Éx•
S. Ex•, quando o projeto entrou na Ordem do Dia, pediu audiên·
cia da Comissão de Constituição e Justiça, c, como do meu hâbito
quando respondo pela liderança, imediatamente concordei com o rc·
querimento de S. Ex•
O projeto voltou à Comissão de Constituição e Justiça.
Dado o parecer naquela Comissão, S. E)t• pediu vista - pediu
vista, Sr. Presidente! -.c levou o projeto. Estava no direito de levâ·
lo. Quer dizer, S. Ex• conhece o projeto de trás para diante, de frente
para trás e está em condições de esclarecer o Plenário, se, por acaso,
houvesse irregularidade nessa proposição. Por esse motivo, lamento
não poder concordar com S. Ex• para retirar o pedido de urgéncia.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecei
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da
matéria.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 48, de 1975 (n• 172·C/75, na Casa de origem), que revigora
11 Lei n• 4.331, de I• de junho de 1964, que dispõe sobre a
aquisição de imóveis por Governos estrangeiros, no Distrito
Federul. (Dependendo de pareceres das Comissões de
Constituiçi1o e Justiça, de Relações Exteriores, do Distrito
Federal c de Segurança Nacional.)
Solicito ao nobre Senador Hclyldlo
Comissão de Constituição e Justiça.

Nunes o parecer da

No Senado, distribulda às Comissões de Relações Exteriores,
Distri.to Federal. e Segurança Nacional, a proposição vem a esta
Comissão cm virtude de requerimento do nobre Senador Dirceu
Ca(doso, aprovado em Plenârio,
Os receios ou temores que levaram o digno representante do
Espírito Santo a pedir a audiência desta Comissão prendem-se aos
efeitos do Projeto de Lei n• 48/75, que ''cxccpciona c derroga o
art. I t, 9§ 2• e 3•, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro", c
que "pretende, fora a questão de mérito, revigorar um diploma que
se exauriu a 3 t-12·74, portanto pcrcmpto",
2. Cumpre à Comissão de Constituição c Justiça portanto c
apcnasmente, examinar as dúvidas suscitadas pelo Senador Dirceu
Cardoso,
Examinemo-las pela ordem de enunciação.
A primeira diz respeito à revogação dos§§ 2• e 3•. art. li da Lei
da Introdução ao Código Civil, na eventualidade de ser transformado em Lei o Projeto n• 48/75, sob e)tamc.
A alegação, cm tese, é inteiramente procedente.
Com efeito, sendo a Lei de Introdução ao Código Civil resul·
tante, como o é, do Decreto-lei n• 4.657, de 4 de setembro de 1942,
com as alterações introduzidas pela Lei n• 3.238, de I• de agosto de
1957, uma lei ordinária, nada impede que uma lei de igual categoria a
modifique, altere ou revogue;
Aliás, a chamada Lei de Introdução no Código Civil, além das
resultantes da Lei n• 3.238, já referida, também sofreu alterações
ditadas pela Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953, pelo Decreto·
lei n• 3.200, de 19 de abril de 1941, e pela própria Carta Politica de
1937.
Resta saber, pois, se as novas normas que irão substituir os§§ 2•
e 3• da Lei de Introdução ao Código Civil disciplinam melhormente
a matéria, Mas, em principio, esse exame, relativo ao mérito, foge
aos limites da audiência solicitada a esta Comissilo.
Sem embargo, ·e tilo·sÓmcnte com o intuito de oferecer achegas
à compreensilo du matí:ria, cube lembrar que a Convenção de Viena,
que o Brasil assinou sem reservas c que, posteriormente, ratificou,
estabelece no art. 21:
"1. O Estado acreditado dcverâ facilitar a aquisição cm seu
território, de acordo com as suas leis, pelo Estado acrcditantc, dos
locais necessários à Missi\o ou ajudll·lo a consegui-los de outra
munciru.
Quando necessário, ujudarll também as Missões a obterem
alojamento adequado para os seus membros."

,,
- 123, Da informação ARC/DA/C/14/921/01(00) (846), de 6 de
maio de 1975, do Ministério das Relações Exteriores ao Presidente
d~ Câmara dos Deputados, destaco:
·
"Se o conceito da reciprocidade é aconselhável cm casos de doação de terrenos ou imóveis a Governos estrangeiros, parece desnecessário aplicar esse princípio com motivo da simples solicitação,
por parte de uma Missilo diplomâtica estrangeira, de autorização
para udquirir um imóvel no Distrito Federal, O que o presente
projeto de lei cogita í:, uma vez ouvido o. Conselho de Segurança
Nacional, autorizar-se a compra desse imóvel. A .aplicação da
reciprocidade só caberia cm uma segunda etapa da operação de
uquisição, isto é, na concessão de isenção de impostos."
De outra parte, entendo que a aprovação do Projeto de Lei
n• 4Hf75 niio importa, absolutamente, na derrogação dos§§ 2• c 3•
do citado diploma legal.
Trata-se, na espécie, do revigoramento de lei pcculiar,.limitada
no tempo e no espaço, destinada ao cumprimento de obrigações
intcrnucionais c que atende, ainda, às condições especiais para o exercício da representatividade cm Brasllia, marcada pelo estabelecimento de relações diplomáticas com novos países, inclusive Estad.os
emergentes no cenário mundial.
4, Quanto à segunda dúvida do Senador Dirceu Cardoso,
referente à impossibilidade de rcvigoramento da Lei que se exauriu
no tempo, tenho por ínsubsístcntcs as apreensões argUidas.
Com efeito, a l~i. os melhores do Direito c as decisões dos
Tribunais, à frente o Pretória Excelso, não cogitam da cspéctc,
A tradição brasileira c a reiterada prática legislativa, entretanto,
através de proposições óriundas do Executivo c da iniciativa dr
Deputados c Senadores, adotam largame~tc o revigoramcnto de leis,
que em última análise são, novas leis, com idéntico texto ou similar
redução,
Aliás, a própria Lei n• 4,331, de I• de junho de 1964, foi
alterada pelo Decreto-lei n• 607, de 3 de junho de 1969, c revigorada
pela Lei n• 5.791, de 6 de junho de 1972, que lhe ampliou o prazo de
vigência,

O Projeto n• 48/75, assim, cogita simplesmente do novo
revigoramento da Lei n• 4.331, de 1964, para atender a convcniéncia
e compromissos de ordem intcrnucional, com as cautelas e cuidados
anunciados pelo Ministério das Relações Exteriores.
O parecer, em resultado, é por que deve ter tramitação regular a
proposição em causa, que é constitucional cjuridica,
~ o parecer. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. t•-Sccrctârío,
Silo lidos os seguintes
PARECERES N•s 369, 370 E 371, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1975 (n• 17l·
C/75- na Câmara'dos·Deputados), que "refl&ora a Lei n•
4,331, de 1• de junho de 1964, que dispõe sobre a aqulslçio de
im6feis por Gofernos estrangeiros, no Distrito Federal",
PARECER N• 369, DE 1975
Da Comlssilo de Relações Exteriores
Relator: Senador J oilo Calmon

o· senhor Presidente da República, com a Mensagem nl 96, de
II de abril de 1975, submete à dclibcrnç'ilo do Congresso Nacional,
nos termos 'do qrtigo SI, da Cànstituiçilo, projeto de lei que visa n rc·
vigorar "us disposições da Lei n• 4.331, de t• de junho de 1964" no
sentido de permitir que as Embaixadas estrangeiras continuem a
udquirir ps imóveis necessários à instuluçilo do seu pessoal, na formn
por que dispõe o rçfcrido diploma lcgul,
As razões que determinaram e justincum a adoçilo dus medida~
consulislltncíndus no presente projeto estilo contidas nu Exposlçilo

de Moti~os do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
dentre as quais vale destacar:
"As disposições da referida Lei n• 4.331 têm contribuído
de forma apreciável para atenuar as dificuldades criadas'pelo
alto custo dos aluguí:is de imóveis residenciais no Distrito Federal, sobretudo em relação uos. agentes diplomáticos de
menor categoria hierârquica e ao pessoal administrativo dus
Missões, cuja capacidade econõmica í: modesta."
"Finalmente vale ressaltar u necessidade atual de que a
norma em apreço continue em vigor, tendo cm vista principalmente o cresce'nte número de Embaixadas que se estilo instalando em Brasllia, conseqUência natural do estabelecimento de relações diplomáticas com novos países, em parte
devido ao surgimento de novos Estados no cenário polltlco
internacional."

-~

·.

"'

Àssim, e porque não temos quaisquer dúvidas quanto ~ oportunidade e convcnioncia do revigoraíncnto das disposições da Lei n!
4.331, dc.1• de junho de 1964, face aos objetivos calimadas, somm
pela aprovação do projeto.
Sala das Scssões,,em 28 de agosto de 1975.- VlrgRlo Távora, 2•·
Vice-Prcsidcnte, no exercício da Presidência - Joio Calmon, Rc·
lator- José Llndoso- Gllv~n Rocha- Mauro Benevldes- Petrónlo Portella- Accloly Filho- Nelson Carneiro.

PARECER N• 370, DE 1975
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Henrique de La Roeque
O projeto cm exame de iniciativa do Poder Executivo, foi enca·
minhndo à deliberação do Congresso Nacional, com a Mensagem n•
96, de li de abril de 1_275, da Senhor Presidente da República, no;
termos do artigo 51 da Constituição, e visa a revigorar as disposiçõc:.
da Lei n'4,33l, de 1• de junho de 1964, "que dispõe sobre a ~quisi
çãa de imóveis, por governos estrangeiras, no Distrito Federal",
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem prest·
dencial, o Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores cscht·
reco que a Lei n• 4.331, tem contribuído ''de forma apreciável para
atenuar as dificuldades criadas pelo alto custo dos aluguéis de imóveis residenciais no Distrito Federal, sobretu~o em relação aos agentes diplamúticos de menor categoria hierãrquica e ao pessoal admi·
nbt:ativa das Missões, cuja capacidade econômica i: modesta",
Duí porque, acrescenta, "vale ressaltar a necossidade de que a
norma em apreço contir le cm vigor, tendo em vista principalmente
o crescente número de Embaixadas ,que se estão instalando em
Brasília".
Embqra a matéria tenha suscitado, na Câmara dos Deputados,
~lgumas controvérsias quanto ~ sua forma; nenhuma dúvida pode
pairar quanto à oportunidade e conveniência no que concerne nos
objetivos colimados,
Somos, assim, pela aprovação do pr9jcto.
Salú das Sessões, em 28 de agosto de 1975. - Heitor Dias, Presidente- Henrique de La Rocque, Relator- Renato Franco - Jo"'
Llndoso- Nelson Carneiro- Vlrgnto Távora.•
PARECER N•371, DE 1975
Da Comlssilo de Segurança Nacional
Relator: Senador José Llndoso
O projeto em cxltme, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, visu a revigorar as disposições da Lei n• 4.331, dei• dcju•tho de 1964, no sentido de utcnuar us dificuldades de instnluçilo, cm
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-13Urusíli,t, dus Missões estrungcirus que aqui tenham de fixar-se.
ções, S. Ex• falou cm pessoal das missões estrangeiras. Quer dizer,
A nmtéria foi submetida à deliberação do Congresso Nacional,
estendeu as missões estrangeiras ao pessoal diploni~tico, ao pessoal
nos termos do artigo 51 da Constituição, com a Mensagem no 96, de
cconômico e até ao pessoal subalterno. Segundo o projeto todos
1t" de ubril de 1975, ucompunhadu de Exposição de Motivos do Se·
terão direito u adquirir suas moradias.
nhor Ministro de Estuda dus Relações Exteriores, na qual nos são
Tudo isso, Sr. Presidente, envolve o· projeto, mas niio é isso que
dudas ns ruzões· que dcterminarum c justificam n adoção das medidus •
vamos discutir; nem discutir a reciprocidade. Vamos discutir, Sr.
consubstunciudas no projeto, sobre cuja oportunidade c
Presidente, isto sim, o principio de Direito que este projeto está
con vcniênciu niio temos quulqu-r dú :ida,
vulnerando,
O projeto pretende revigu •• r até 30 de junho de 1977, n Lei
no 4.331/64, que objetivu disciplinar, entre outros aspectos, a
Constitui o projeto, Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão
compru de imóveis no Distrito Federal por Governos estrangeiros,
de Constituição e Justiça c Srs. Senadores, aquilo que cm Direito nós
conforme cstabclcce o§ to do art.to, ln verbls:
conhecemos como solus perearlnus. Esse é um caso único que nós va·
mos ter nos Anuis do Senado.
"§to A aquisição de tais imôveis dependerá sempre da
uutorilnção do Ministério das Relações Exteri• rcs, que
De fato, Sr. Presidente, não estamos cm desacordo quanto h
ujuizar!1 1 cm cada cuso, du nece.'isidnde da compra, devendo,
prorrogação e ao revigoramcnto de leis_; aprendemos, nos bancos
puru tanto, consultar a Prefeitura do Distrito Federal c a
académicos de uma Faculdade de Direito, e sabemos, de sobejo, que
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional."
isto é trivial, isto é necessário e isto acontece de quando cm quando.
Mas não é a prorrogação de prazo nem o revigoramento que estamos
Dcstuquc·se que, sob o ângulo que nos e~bc examinar a mati:ria,
discutindo. !;; o caso do solus perearlnuo que o projeto enfeixa, abarca
a proposição se ajustu perfeitamente às exigências du scguranç:•.
e representa. Isto c até mais: se nós estamos discutindo aquilo que
nacional, uinda quando, conforme salienta a Mensagem Prcsidcn·
Orozimbo Nonato chamou de açilo repristinatória, chamo a atenção
chtl, constitui elemento positivo de fortalecimento da política de
do Senado para principies, conhecimentos c debates que aqui se tra·
fixação das representações diplomática~ em nosso·País.
vam e que marcarão, profundamente, a decisão desta Casa, feita· cm
Assim, no âmbito de competência desta Comissão, somos pela
regime de urgência: isto é um caso de ação rcpristinatória.
uprov,tção do projeto.
Sala dus Sessões, cm 28 de agosto de 1975.- José Guiomard,
O Sr. Hehfdio Nunes(Piauí- ARENA)- Permite V. Ex• uma
Presidente - José Llndoso, Relator - Vasconcelos Torres ligeira intervenção?
Henrique de La Rocque.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo - MDB) - Pois
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Os pareceres silo não!
favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
O Sr. Hehidio Nunes (Pinul - ARENA) - Apenas na parte
Em discussão o projeto.
que diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo - MDB)
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo - MDB) (Pro- Desculpe, Ex•, mas não ouvi bem.
nuncia o ~eaulnte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Sr. Helvldlo Nunes (Piauí - ARENA) - Quero situar-me
Conforme tomou conhecimento o Senado, temos a oportuni· apenas. na parte relativa no parecer da Comissão de Constituição e
dade de apreciar e discutir, no plenário, o projeto oriundo de
mensagem presidencial, que dispõe sobre a aquisição de imóveis, por Justiça. V. Ex•, em plenário, provocou a audiência daquela Comis·
governos estrangeiros, no Distrito Federal.
.
são, para que se manifestasse sobre duas indagações que V. Ex•
E, ao discutir o projeto, Sr. Presidente, sinto-me bem cor~ugo
formulou.
mesmo e com minhà consciência, muito melhor do que alguns rlus·
tres colegas qucjú emitiram o seu parecer e mais até do que o próprio
O SR. DIRCEU CARDOSO (Esplrito Santo - MDB) representante do Ministério das Relações Exteriores junto .à .c~s~, Extamente. Excepcionalidade e derrogação do artigo 11, § 3·,, da
que não revelou a mim, catecúmeno no Senado, aquele Mtntsteno Introdução ao Código Civil.
das Relações Exteriores dos punhos de renda.
Sr. Presidente, atrasei-me apenas duas sessões para dar o meu
O Sr. HeMdlo Nunes (Piaul - ARENA) - Certo. Cabia à
voto na Comissão de Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça cingir-se exclusivamente ~s
Agiu o representante do Ministério das Relações Exteriores solicitações que V. Ex• lhe endereçou, embora V. Ex• tenha dito,
junto ao Senado, no sentido de que se requeresse urgência para um agora~ que silo questões de1ana caprina ...
projeto que niio tem u simplicidade de que falaram as Comissões que
sobre ele se manifestaram.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Esplrito Santo- MDB)- Nilo,
O ilustre Senador Helvldio Nunes dividiu o seu brilhante não siio, pelo contrário.
parecer em duas partes, u primeira das quais nos dá razilo, quando
achamos que o projeto cm tela cxcepcionu e derroga o art. II, § 2° da
O Sr. HeMdlo Nunes (Piuul - ARENA) - ... silo questões
cujas solu~ões nós aprendemos logo no início dos bancos esc~lares.
Lei de Introdução ao Código Civil.
Nilo queremos, Sr. Presidente, argumentar sobre a questão de
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo - MDB) - V,
Segurança Nacional, sobre a questão de reciprocidade de favores de
Ex•
estio
enganado.
missões diplomuticas estrangeiras. Queremos, apenas, argumentar
no mérito sobre o seguinte fato, Sr. Presidente: que a principio o Sr.
O Sr. Hel•idlo Nunes (Piauí - ARENA) - Foram as obscr·
Ministro das Relações Exteriores, ao pedir ao Presidente da Repúbli·
vuções
feitas por V. Ex• e vou ler. A solicitação de V. Ex• prende-se
cu fosse encaminhada mensagem que prorroga o prazo de vigência
uos
efeitos
do Projeto de Lei n' 48 que "excepciona c derroga o
du Lei que truta do assunto, o Sr. Ministro fulo~ em mis~ões
urtigo
II,
purúgrufos
2• e3• da Lei delntroduçilo uo Código Civil".
estrangeiras acreditadas junto ao nosso Governo; JÚ nus explica·

14O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo- MDB)- Exatumcnte.

O Sr. Helvldlo Nunes (Piaul - ARENA) - Esta a primeira
questão suscitada por V, Ex•

O SR. DIRCEU CARDOSO (Esplrito Santo-MDB)- Exala·
mente!
O Sr. Helvldio Nunes (Piaui-ARENA)- E a segunda, textual·
mente: "pretende, fora a questão de mérito, revigorar um diploma
que se exauriu a 31·12·74, portanto, perempto".
O SR. DIRCEU CARDOSO (Esplrito Santo...:MDB) Exatamente!
O Sr. Helvldlo Nunes (Piauf-ARENA)- Há essas duas indagações,
O SR. DIRCEU CARDOSO (Esplrito Santo-MDB) - Estou
discutindo a segunda, Sobre a primeira jâ me manifestei. Aliâs, rendi
homenagem ao parecer brilhante de V. Ex• Agora quero chamar a
atenção sobre a segunda, Sr, Presidente, esq ucccndo-me ou fazendome de esquecido dos temas da Segurança Nacional, da rcc:iprocidade
e etc,
Quanto ao tema central do revigoramento, Sr, Presidente, a lei
de Introdução ao Código Civil foi revigorada, na pportunidade,
pelas seguintes leis: Lei n• 4.331, de I• de junho de 1964, que estendeu
o pruzo por mais cinco anos da primeira lei que Pló'rrogou esse prazo
que concedia ao Ministério das Relações Extcrióres o direito de dar a
sua chancela a essa aquisição de imóveis no Distrito Federal. Por·
tanto, cm I• de junho a lei terminava o seu prazo de vigência, no dia
cm que esse prazo foi prorrogado,
A segunda lei, de 3 de junho de 1969, também prorrogou o
prazo, Sr. Presidente, no dia cm que terminou o prazo de vigência da'
primitiva lei. A terceira lei,. n• 5.791, de 6 de junho de 1972, também'
deu um prazo maior, de dois ou três anos, na vigência ainda da lei
anterior. Mas esta niio, Sr. Presidente. A lei que estamos prorro·
gando ou vamos prorrogar, Sr. Presidente, jâ estã vencida há oito
meses. Isso é o que chamamos de um prolcgõmeno de direito, Como
se pode revigorar uma lei que não cstã em vigor? Isto é que é a tese da
.acão repristinatória, de se voltar a uma lei antiga que nilo estâ cm
vigor, atualizá·la e por em execução para vigir c vigorar, Este é o
princípio, Sr. Presidente, não levantei nenhuma questão contra o
rcvigoramento, mas sobre os prazos. Revigorar, cm setembro, uma
lei que se exauriu em 31 de dezembro, não! Nós temos que fazer uma
lei nova. O Senado tem que cuidar de uma lei nova,
Ainda mais, Sr. Presidente. Não sou cu só quem o estã afir·
mando, Vou ler a Mensagem do Sr. Ministro das Relações Extc·
riores, tão delicado, e que não agiu com tanta delicadeza com este
pobre Senador que aqui cstâ, respingando o seu descuido c a sua dcsl·
dia. Falhei a duas sessões, em que daria o meu voto, porque cumpria
mandato do Senado, num curso de especialização da Escola Superior
de Guerra, enviado que fui pela Comissão de Minas c Energia. Foi
requerida urgi:ncia pura que o projeto fosse aprovado sem a manifes·
taçào daquele que dele pediu vista. Seria um ato, não dos tempos dá
diplomacia dos punhos de renda, mas da diplomacia moderna, cuja
agressividade estamos conhecendo neste procedimento. Estâ assim
redigida a Mensagem do Sr. Ministro das Relações Exteriores:
"A Suu Excelência o Senhor
General·de-Exórcito Ernesto Gciscl
Presidente da República.
Senhor Presidente,
<.:orno c do conhecimento de Vossa Excclcncia, expirou,
no dia 31 de d~Lembro último, o prazo estipulado pela Lei n•
5.791, de 6 de julho de 1972, que revigorou o prazo lixado

pela Le! n• 4.331, de I• de junho de 1964- alterada pelo De.
creto-le1 n• 607, de 3 de junho de 1969 - para a aquisi~ão,
por Governos estrangeiros, no Distrito Federal, de imóveis
necessários à residência de membros das respectivas Missões
Diplom~ticas,"

~Mensagem do Sr, Ministro das Relações Exteriores entrou no
~ub~netc do Se,nhor Presidente da Rep6blica a dcstcmpo, dcsorada,
ISto c, não no tempo oportuno. E S. Ex• confessa, na introdução da
Mensagem, ~uc pediu ao Senhor Presidente da República reviso·
r~sse uma le1 quatro meses após jâ vencida, mas nilo suportou rc·
PilO, a demora de quinze dias, por parte do Senador que pediu ~ista'
do projeto, para, assim, ter oportunidade de discutir na Comissão
de Constit~i~ão e Justiça, a questão repristinatória, 'carach:rizada,
plena c mmd1anamcnte no caso, que aqui se discute,

Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado da Rcp6blica
vai revigorar uma lei, que não está cm vigor, vai colocar cm execução
lei qucjá·morrcu, vai exumar, ressuscitar dispositivos de lei que cxpi·
raram em. 31 de dezembro. Revigorar o quê? Revigora-se o que se
acha em v1gor. Revigora-se, Sr. Presidente, como fez V. Ex• quando
Ministro das Relações Exteriores; ao verificar que o prazo da lei cs-·
lava vencendo, V, Ex• encaminhou ao Presidente da República Mcn·
sagem, cuja aprovação ocorreu no dia exalo· cm que se vencia o
prazo, O Presidente da República sancionou a lei, revigorando
aquele prazo. Outro Ministro agiu da mesma maneira. Só o Ministro
atual se esqueceu disso, mas nilo..di: que um .senador com quatorze
dias apenas de atraso, tinha que merecer o requerimento de urgência,
para que o projeto, do qual esse Senador pedira vista, fosse discutido
e votado sem o seu conhecimento, sem a sua manifestação. sem o seu
voto, por ter se atrasado 15 dias!
Não sou eu, portanto, Sr. Presidente, que discute a inoportunidade da Mensagem desorada. o Sr. Ministro das Relações Exteriores, que hoje está fazendo, talvez a esta hora no Plenârio da
ONU, ~m Nó~a .Iorque, aquela manifestação c:O prol de nova
conccpçao de d1re1tos para os não-alinhados, é o Sr, Ministro das
Relaçoes Exteriores que o confessa:

e

"Co"?o é do conhecimento de V~ssa Excelência, cxpi·
ro~,
d1a 31 de dezembro último, o prazo estipulado pela
Lc1 ...

?.o

Essa Mensagem tem a data de 4 de abril de 1975,
S. E~• atrasou-se quatro meses, mas, repito, não pôde tolerar
o atraso de quinze dias de um Senador...
Sr. Presidente, convoco o Senado, os juristas que aqui
tém assento, homens de bom senso: vamos revigorar uma lei
que se acha extinta, uma lei que é dec(dua, uma lei que estâ
caduca, uma lei que não vigc, uma lei que nilo tem plenitude,
que não tem mais cxcrclcio porque se exauriu no tempo, Isto
i: revigorar'/ Vamos, entilo, mudar o Dicionário da
Tecnologia Jurfdica com esta nossa decisão.
Sr. Presidente, eu pediria ao Senado, que tivesse, nas
suas decisões, um momento de clarividência, para que se não
pmtique este crime.
Votarei uma centena de leis, concessivas de prazo ao
Senhor Ministro das Relações Exteriores, todas as que
S. Ex• solicitar, porque ato impatriótico seria que nós
negássemos o nosso voto. Revigorar o que ni\o estâ em vigor,
nilo!
Sr, Presidente, ressuscitar - nós, pobres mortais uquilo que está morto, sepulto, defundo, hâ oito meses, isto é
forte demais pura nós, Membros do Senado. E V, Ex•, que
nilo dormiu no cumprimento do seu dever quando Ministro,
enviou u Mensagem em tempo c permitindo que a lei fosse
sancionudu, sem u ocorrência da vacatlo legls. V, Ex•
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15cumpriu seu dever. Apesar do tumulto dos acontecimentos
polfticos, V, Ex• implantou, no Ministério das Relações
Exteriores, uma nova orientação; não se esqueceu, todavia,
do prazo para prorrogar a lei, E o seu protraimcnto ocorreu
exatamente no dia em que expirava seu prazo de vigência,
não se registrando a •acatlo lesls. Mas o nosso Ministro das
Relações Exteriores, com quatro meses de atraso, dirige-se ao
Senhor Presidente da República c pede que se revigore o que
está morto, o que está extinto, o que não mais tem vigência, o
que não tem mais poder de obrigatoriedade. Portanto,
atrasado e desorado. Não perdoou ao Senador atrasar-se 15
dias, mas atrasou-se quatro meses I
Esta manifestação, Sr. Presidente, colocará talvez este
Senador no índex do Ministério das Relações Exteriores, mas
tambí:m não quero ser conde, nilo quero ser agraciado.
Homem simples e humilde, da roça, quero voltar para ela,
com a minha consciência e, os meus princípios. Não quero
colocar no peito crachás de benemerências, de ninguém, por
ter sido desidioso com meus deveres e com minha consciência.
O exercício do Direito só se extingue, Sr. Presidente, só
se perde de três maneiras. Isto na sistemática do nosso
Direito: pela prescrição, pela decadência ou pela percmpçilo.
O direito, a lei e os contratos só caem, na sua vigência, por
prescrição, por decadência ou por pcrcmpção. Por prescrição, o direito adquirido se perde por não ter sido exercido.
Por decadência, o direito a ser adquirido ainda; se perde,
também, por não ter sido exercitado. E a pcrcmpção é amorte ou extinção do direito pelo prazo que a lei temporária
fixou, C; o que está acontecendo com este projeto.
Portanto, Sr. Presidente, é o apelo que cu faço, b~scado
nos melhores do Direito e nas decisões dos nossos Tribunais
que admitem como o princípio repristinatório, voltar ao que
está no passado e que não tem vigência agora. Nós queremos
revigorar o que não está em vigor, nós queremos por cm
execução uma lei que já terminou o seu prazo de vigência cm
31 de dezembro, segundo confessa o Sr. Ministro das Relações Exteriores, nós queremos por cm vigência, cm vigor,
uma lei cujo prazo, cujo ordenamento c cujas exigências
expiraram em 31 de dezembro, segundo confessa o Sr. Ministro das Relações Exteriores.
Mas, Sr. Presidente, isso fez o Sr. Ministro c não ficará
bem se o Senado lhe der na bandeja, amanhã, uma lei
revigorando uma lei extinta, uma lei morta, uma lei decídua,
uma lei caduca. O Sr. Ministro ficará bem, nós é que ficaremos mal, nós, os Senadores, porque estamos pondo cm
vigor, cm revigor, o que não está em vigor, o que morreu há
oito meses, cm 31 de dezembro. fl a •acatlo lqls que nós não
preenchemos.
Assim, Sr. Presidente, sem querer ser melhor do que
. ninguém -longe de mim isto-, foi porque pedi vista. Quando a pedi' não' foi por distra~ilo, desídia, desinteresse ou coisa
que o valha. Fui liderado por ltamarFranco,'numaComissilo
composta de quatro Senadores, representar o Senado num
curso de atualizaçilo de conhecimentos, sobre energia, na
Escola Superior de Guerra e disse ao Presidente da minha
Comissão: Vou afastar-me amanhil; o Sr. quer que cu deixe
um requerimento, pedindo adiamento? Mas,. o Sr. Ministro
das Relações Exteriores nilo perdoou esta falta de quinze dias
e o Senado vai perdoar uma falta de oito meses de S. Ex• Um
atraso de oito meses e requereu urgência para ser discutido
isso.
Sr. Presidente, é esta a real situaçilo do projeto, sem se discutir
os aspectos de redprocidude, de segurança, etc.

acompanhar-me nesta votação, a fim de que possamos ficar bem
com a nossa consciência, embora mal com o Sr. Ministro das Relações Exteriores.
Rendo, portanto, a minha homenagem a V. Ex•, Presidente da
Casa, que, quundo Ministro das Relações Exteriores, não se esqueceu do tempo, nilo usou a Ylcatlo leais, nilo deixou que ela existisse,
no dia cm que u lei se exauriu, o Presidente da República sancionava
a lei de prorrogaçilo da primeira lei cm vigor.
Portanto, Sr. Presidente, é o meu pensamento, é o meu Jlronunciamento a respeito. Quero ficar bem com a minha consciência, com
os princípios de direito que estudei cm minha adolescência sonhadora, reconhecendo que pelo menos essas coisinhas, esses adminículos que aprendemos cm nossos bancos escolares não foram esquecidos. Não se prorroga o que nilo c.stá cm vigor, não se dá
vida ao qbejá morreu; não podemos pôr cm vigor àquilo que se exauriu cm 31 de dezembro de 1974, segundo o próprio Ministro das
Relações Exteriores proclamou para o Senhor Presidente da República. (Multo bem.)
O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA)- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhics Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Roy Santos.
O SR. RUV SANTOS (Bahia-ARENA) (Sem rtYido do
orador.) - Sr. Presidente, o meu eminente colega Dirceu Cardoso,
que fez referência ao seu curso de Direito na adolescência, parece
que não guardou bem as lições que tivemos no outro curso - da
vida parlamentar brasileira. Costumo dizer que sou bacharel c~
Direito pelo Palácio Tiradentes. Foi ouvindo os doutos que ,aprendi
muita coisa de Direito.
O nobre Senador Dirceu Cardoso, no seu discu(SO, confunde
prorrogação com revigoramento.
Está no processo uma relação de leis, num parecer,. s~ não me
engano, da Comissão de Rcla~ões Exteriores da Câmara dos
Deputados, revigoradas. Por que revigoradas c nilo prorrogadas, Sr.
Presidente? Aprendi no meu curso, com os doutos da Câmara dos
Deputados: só se prorroga o que cstã ainda cm vigor, Jllilo se pode
prorrogar, depois de esgotado, o tempo da vigência da lei. Mas, diz
S. Ex•, e o tenho anotado, revigorar o que não cstâcm vigor•.
A palavra está dizendo, Sr. Presidente: revigorar ~ dar vigor à
lei. coisa diferente de prorrogar. Silo recursos- se QUISerem usar a
expressão - de que se serviu o legislador para fugir à proibição
expressa de prorrogar o que estava extinto. Então, revigora-se lei
estabelecida. E como se revigora, Sr. Presidente? Restabelecendo, cm
seus termos, a lei que desapareceu.

e

O Sr. Dirceu Cardoso (Espírito Santo- MDB)- V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. RUV SANTOS (Bahia-ARENA) - Pois não,
agradecendo por V, Ex• ter-se levantado para mc.upartcar.
O Sr. Dirceu Cardoso (Esplrito Santo-MDB)- Eu me levanto
agora por duus coisas: primeiro, que estou habituado a fazê-lo; c
segundo, em homenagem a V. Ex•. Nobre Senador, Roy Santos, a
ementa do projeto diz:

"Revigora a Lei n• 4.338."
Eu ni\o disse que nilo se pode revigorar. A Lei do Inquilinato foi
mentos melhores nilo puderem orientá-lo cm outro sentido que nilo o
·revigorada
quinze vezes. Mas, untes do ven.cimcnto do prazo do
do meu posicionamento, possu - pelo menos o meu Partido A~•im, Sr. Presidente, espero que o meu Partido, se outros ele-

-16últilno revigorumento, ela era revigorada. Aqui temos- permita-me
V. Ex• •. já que me chamou pura a discussão- por exemplo, a Lei
n• 4.311, de I• de junho de 1964, O prazo da vigência dessa lei
\erminuvu em I• de junho de 1964, Então, em primeiro de junho
baixou·so um decreto-lei prorrogando ou revigorando o prazo da lei,
O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) _: Prorrogando ou
revigorando não, Senador!

O Sr. Dirceu Cardoso (Espirita Santo-MDB) - No dia
primeiro de junho, dia cm que ela vencia. E vamos revigorar, 10
meses depois de exaurido o tempo de vigência da lei. A Lei do
Inquilinato- repito - foi quinze vezes revigorada, mas dentro dos
prnzos.
O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) - Sr. Presidente,
agradeço o aparte do meu eminente colega, ·e lamento não poder
servir-me do latim, como S. Ex•, para os meus argumentos.
No próprio avulso há uma lei sobre prorrogação, na legislação
citada. Mas prorrogação é uma coisa - insisto - e revigoração,
outra.
O Sr. Dirceu Cardoso (Espirita Santo-MDB) -

Mesmo no mérito, esta lei revigorada está ressalvando os nossos
interesses e, vamos dizer, u nossa soberania,
O Sr. Dlruu Cardoso (Espirita Snnto-MDB) - Nilo discuto
esse ponto.

•I

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) - Se não discute, o
·que sei é que vamos aprovar esta lei, inclusive, com o voto, embora
com restrições, do eminente Senador Dirceu Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Continua a
discussão.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa.)
Estú encerrada.
Em votação o projeto.
O~ Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) latim, eu não. (Risos.)

O Sr. Dirceu Cardoso (Espírito Santo-MDB)- ... de estudante
muito inexpressivo. Não podemos deixar a ncatlo leais, o prazo de
intervalo entre a data cm que expira a lei e a data em que vamos
prorrogá-la. Não podemos deixar esse prazo. Chama-se a isso
Yacatlo leais. V, Ex• vai verificar que todas essas leis foram
prorrogada nu data exata cm que sua vigência terminava. Esta, não:
Kmeses depois. Não i: prorrogação, não i: a ex tenção de prorrogação
e nem i: revigorumento. 1:: um ato de força que vamos fazer a
contragosto de alguns Senadores,
. O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA)- Não é ato de força,
Sr. Presidente, com vacatlo ou sem Yacatlo (Risoa.), a questão
precisa ser colocada nos termos vigorosos da tramitação de leis nas
d uus Casas do nosso Congresso.
O parecer do eminente Senador Hclvfdio Nunes- eujâ disseé perfeito e atendeu rigorosamente às dúvidas c às solicitações de
S. Ex•.
Nilo quero roubar mais o tempo do Plenârio, Sr. Presidente,
Assim chamo u atenção pura um fato: a lei que é revigorada - c que
o eminente Senador pelo Espirita Santo diz que(: prorrogada- no
1•, urt. I•, dilo seguinte:
"§ 1' A uquisiçilo de tais imóveis' (e: para isto (: que eu
chamo u atenção da Casa) dcpendcrâ sempre da autorização
do Ministério das Relações Exteriores, que ajuizarã, cm cada
caso, da necessidade da compra devendo, pura tanto, consul·
tar u Prcfeituru do Distrito Federal· e a Secretaria-Geral do
Conselho de Segurança Nacional,"

*

Revigora a Lei n• 4.331, de I• de junho de 1964, que dispõe
sobre a aqulslçio de Imóveis por sovemos estran&elros, no Distrito Federal.

Quando

V. Ex• tem o

'
h
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 48, DE 1975
(N• 17%-C/75, na Casa de orfaem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

O SR. RUY SANTOS (Buhia-ARENA)- Primeiro de junho
de 1964.

O Sr. Dirceu Cardoso (Espírito Santo-MDB) - Nobre Sena·
dor, vacatlo leal• i: expressão,,

1-:

1:: o seguinte o projeto aprovado.

Permite

O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA)- A partir de 19 de
junho de 1969. Mas a Lei era de 1964 e terminava depois, Excelência.

c)

O Sr. Dirceu Cardoso (Espirita Santo-MDB)- V. Ex• cstã
enganado.

V. Ex•: veja a data da prorrogação.

O Sr. Dirceu Cardoso (Espírito Santo-MDB) vencia o prazo da lei?

I

"

O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Ficam revigoradas ati: 30 de junho de 1977 as disposi·
çõcs da Lei n• 4.33 I, de I• de junho de 1964, que dispõe sobre a
aquisição, por governos estrangeiros, no Distrito Federal, de imó·
veis necessários à residência de membros das respectivas missões
diplomáticas,
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves,
O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB) (Pronuncia o seauln·
te discurso, Sem reYisio do orador,)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Permito-me ocupar hoje esta tribuna- depois de tão acalorada
discussão- pura registrar dois fatos que me parecem de relevância:
um, o I Congresso dos Prefeitos do Estado do Paranlí, realizado
entre os dias 20 a 23 do mês em curso; o segundo fato, as repercus·
sões das medidas udotudus pelo Governo, no que tange à rccupcraçuo da lavoura cafceira do Pais.
Pela primeira vez os Prefeitos do Paranâ reuniram-se em
Congresso, em Foz do lguaçu, para a discussão de problemas
comuns aos municipios do Estado c que, de modo geral, anigcm,
preocupam u todos.
Que motivos, Sr. Presidente, levariam duzentos e oitenta pre·
feitos u se reunir, prefeitos que silo os últimos remanescentes do
Executivo ainda eleitos pelo povo? Quer dizer: homens eleitos pelo
povo que, depois de longo prazo no exercicio no mandato de Pre·
feito, resolveram reunir-se para discutir problemas municipais.
Que problemas teriam os prefeitos do Paranã para se reunir cm
um concluve de tamanhas proporções? Seriam esses problemas
espccificos apenas do Purunâ? Nilo seriam também dos demais muni·
c! pios do Pais'! Não seriam problemas de todos os municlpios brasileiros'!

Ao final do conclave- a que assisti c a que estiveram presentes
tumbém Ministros do utuul Governo -os prefeitos proclamaram
umu Curtu, consubstanciando uquelus reivindicações objeto de

,'.l
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- 1'1longas discussões, e que teve u denominação cie "Carta de Fo~ do
lguaçu'\ com o seguinte subtítulo: usugestõcs paru Desenvolver
lnlegra\mente os Municfpios."
Sr. (lresidcnte, agradeço ~\os ilustres Sc11adores a tüençilo
dispensada a esta proposicho dos prefeitos do Paraná, 288 prefeitos
eleitos, c os últimos remancscen'tcs do Executivo eleitos pelo povo.
O Sr. Scldanha Derzl (Mato Grosso - ARENA) - V. Ex•
poderia esclarecer por que remanescentes?

O SR. LEITE CHAVF.S (Pa~aná- MDB)- Pm·que dos car·
'gos de er.ocut.ivo os únicos que são eleitos pelo povo são os profcitos.
O Sr. Sald•nha Dtrzl (Muto Grosso- ARENA)- V, Ex• não
. foi eleito') Os deputado~.federais não silo eleitos')
O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB) - Não so" do Po··
der Executivo. Sou do Poder Legislativo, Sou de um outro Poder,
O St. Saldanha Dtrzl 1(Mhto Gro:;so -ARENA) - Mas tum·
bém não são remanescentes. Os pr~feitos foram eleitos há dois anos.
l'elo que 5ei, a Constituição mantém a eleição direta para os pre·
feitos.
O SR. LEITE CHAVES (P•raná - MDB)- Digo a V. Ex•
que são remanescentes porque os únicos ocupantes de curg,,s do
~Executivo que costumam ser eleitos pelo povo ainda são os pr.Ceitos.
'E nem todos, porque os de fronteira não o são mais. O Presidente da
República, o Vice-Presidente, os Governadores, os Vice-Uover·
nadares não o são roais.
·O Sr. Saldunha Derzl (M•to Grasse-ARENA)- Não. Os go·
vernadorcs o são por eleição di reta.

titulo, seu grau e sua competência de udvogudo criminalista para u
dcfesa do Governo. Talvez a defesa mui5 eficaz seja aquela fcitu
como advogado criminalista. Há tantos casos indefcnsávcis que so·
mente a inteilgi:ncia e o preparo ~e um advogado versátil oomo
V. Ex• podcrilo ~ocorrer o Governo.
O Sr. Eurico Re;;ende (Espirita Santo-ARENA)- V. Ex• vai·
me pc:rmitir. Minha dcrc:.sa, nesh: cuso,

d~:ve

st:r até simpâtica ao

MDB, porquc não gostaria nunca que se chamasse aqui o Sr. Chagas
·Freitas de mmanescente. S. Ex• foi oleito pelo pruce'So indiroto,
com o aplauso unânime do MDile o respdlo total da Nação c desen·
, volveu uma dns mais profícuas udministrações. Vê V. Ex• que não
defondo só o Governo fecicrul,
O SR. LEITE CHAVES (Paranú-MDB) -Gostaria - se
V. Ex• me permitir a ousadia- de fazer um repuro constitucional à
sua cu\ocaçuo neste caso. Quando a Lei o a Constituição de todos os
po;os civilit.ados falam em eleição, referem-se ao sufrágio universal,
ao voto dirt:t!J. Nós, quando eleitos, o fomos para rt:atizar um man ..
duto iegislutivo. Não recebemos a :ncumb~ncia específica ou ge·
nérica para eleger ou escolher a\gui:m para Presidente da República
ou para qualquer outro cargo. Há determinadas atribui~õt:s que não
se cumeh.:in u tt:rce;ros. No País, há trêS atas q~.:e não se podem reu!i•ar por procuradores: o desquite amigável; a representação política
também deve ser de f'orma dirctu e universal, como a própna Constituição estabelece, quer dizer, a Constituição na sua ccncc:ituuçüo
univ~.:r~ml.

O Sr. Euri:o f<ozende (Espírito Santo-ARENA)- V, Ex• está
desquitado da realidade jurídica.

1

O Sr. Eurico Rezend• (Espirita Santo-ARENA)- Pórmite V,
Ex• um aparte? (Assentlmenio do orador,) - Nilo qu~ro perder-me
nu aemâmica a que V. Ex• ~e dedica em termos de controvérsia com
o ilustre Senador Saldanha Derzi. Não existe ninguém que n~o seja
eleito pelo povo. o processo de escolha popular eque é ou direto ou
oblíquo, como dir.ia. parece-me, Assis Brasil: "A eleição direta é u
voz do povo: a eitiçào indirc:tll é o eco do povo". O Sc:~hor P~esi
dente da República foi eleito pelo povo. S: V, Ex• entender em con·
trário, estará injuriando o próprio Líder do seu P&rtido, o emir.ente
Senador Frúnco Montara, porque S. Ex• foi eleito p•lo povo e, oo
votur 110 s~u candiduto, o fez em nome do povo, Vale dizer, uma iil·
ler mediação legitima c constitucional. Ademais, é bom que se :epita,
é bom que se evoque o realejo: as civilizações politicas mais
adhmtudas do mundo adoturam o principio e a regra da elciçilo indi·
reta. A eleição indireta i: a regra geral no mundo; a eleição di reta é a
cxceção no mundo. V, Ex• sabe disso c n~o quer dizer, porque até eu
sl!i.

O SR, LEITE CHAVES (Paraná-MDB)- Eu lhe agradeço
mu1to, Senador Eurico Rezende, ~ssu interferência no meu discurso.
V. Ex•, como sempre muito brilhante, usando de urgumentos
possíveis c impossíveis pa1'a d•:fendcr sua posição e a do Governo.
Aliús, V. Ex• disse recentemente, com muito brilho, que defender o
Governo, como Lider, mas, quando niio podia, defendia·o como
advogado criminalistu... Achei isto m~ito interessaute. A sua dedi·
caçiao é integral.
O Sr, Eurico Reztn~e (Espirita Santo-ARENA) - Nilo en·
lendi bem isso de advogado criminal ...
, O SR. LEI1'E CHAVES (Parand-MDB)- Vi nos joanais do
l'uis essa decluraçào de V. Ex•, c não houv" desmentido, Dizia
V. Ex• o seguinte: "Eu defendo o meu Governo quando posso, se
nilo posso, defendo-o como advogado criminalistu".
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo--ARENA)- Isto foi um
notici(1rio jocoso.
O SR. LEITE CHAVES (Parund-MDil)- Aliás, V. E'' deve
cstnr cm Llcdictu;ilo integral, inclusive usando s~.:u munduto, seu

O SR. LEITE CHAVES (Paraná-~IDB) '-·Posso estar desquitado da realidade da Constituição atua\ ...

d Sr. Eurico Rezende (Espirita Sonro--ARENA) - Eu pelo
menos m..: considero aliás, para assegurar a dignidade cio meu man·
dato- recebedor da representatividade popular, para cxerci:-\a pie·
numente e inclusive para elegor o Scnh"r Presidente da Rep1íblica.
V. Ex• foi eleito agora, no Paranú, para eleger o futuro Presidente da
República.
O SR. LEITE CHAVES (Paran:!~MDB)- Não recebi esses
cometimentos, embora possa cxercê·fos, mas cm condições
cxcc.:pcionais.
O Sr. Eurico 1\cz~ndc (Espirita Santo-ARENA) - Recebeu,
Excelência. V. Ex• nuo leu n Constituição; V. Ex• só leu a Lei Elet·
torai.
O SR. LEITE CHAVES (Paraná..,.MDB)- Quando us Consti·
tuiçõcs falam cm voto, referem-se a sufrágio universal, e este tem o
pressuposto de ser di relo do eleitor para o escolhido. As democracias
plenas afugentam e prescindem da intcrrntdiucilo.
O Sr. Fr&nco Montoro (São Puulo-MDB)- V. Ex• permite
um uparte'!

O Sr. Eurico Re.~ende (Espirita Santo-ARENA) -- V. Ex•
permite'/ Apenas pura complementar'' aparto.
O SR. LEITE CHAVES (Paranú-MDB)- Se V. Er.• me pcrmitt.:, eu Bostaria de ouvir o L(der da minha Dancuda.
O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - V, Ex•
quer ouviu o "gongo" du Liderança, agindo com mui la habilidade.
O SR. LEITE CHAVES (Puranú-MDB) -·Ajo com 4m pau·
co de educação, se V. Ex• me permite.
O Sr. Frallco Mo.1toro (Soo Puu\o-MDB)- E com justiça,
pois jil concedeu cinco upurles no nob:e Lldcr do Governo e S. Ex~
hia de permitir upeous um uo seu companheiro de Bnncuda. O nobre
Senador Eurico Rczcnde leria oportunidade de intervir porque
cxnlumcnle o aparte se dirige u V. Ex•, Senador Leite Cllll\'Cs, c ao

-18nob,·o Líder do Governo. Ao argumentar no sentido de rigorosa Ode·
lidodc ao texto constitucional, " nobre Senador Eurico Rezcnde
declara que, ao ser eleito Senador, a Constituição jú estabelecia o
principio de que os parlamentares elegeriam o Prcsido:nle du República por viu diretu. Esta justificativa pode s;r discutida, mas tem a
sua validade. Porén1, isto JcY~\ S. F.x•, c:oncrario sen.!Ju, a u1nil posição
difil..:il cm r~laçiio

thlS

aluais governadores, ptJrque esses governantes

for""' deitas pelas Assembli:ias Legislativas. Quando os membros
<.!essas Casas política< l'orarn eleitos, a Constituição de todos os Esta·
<.ios dizia:

.. 0

Govcrn~u.lor

sca(t 1!\dto p!!lo povo r.m sufrágio universal

t::

dir~:to."

Foi urna emcndu constitucional, aprovada depois de
constituídas us Assembléias Legislativas, que outorgou, de cima pura
baixo, nrao Ou povo, mas por uma decisão do Congresso, que uproVl)U ~o.~ma emenda UConstilui,:ão remetida p!!lo Senhor Presidente da
R~pública - foi uma emenda constitucional que outorgou às
As~t:níbl~ins Lcgislativ01s jú constitufclas o direito d~ escoihercm us
Govcrm,dorcs. (stc contranou o princípio da Constituição- .. todo
poder emana do povo"- c também o seu tc•to, que dava ao povo o
direito de e:;culhcr· diretaruente os Governadores. Aquela Lei alegada
por S. Ex•, e que pode s~r invocada pura as eleições de Presidente da
República, com as rc~trições que V, Ex• faz, <:ertumentc não pode
st:r iuvocada pura todos os deputados ~st;uiuais que ~legeram os
aluais Governadores porque, qaando foram eleitos, u~o tinham esse
poder. O povo os elegeu para legisladores e não para eiegerem gover·
nadares. Deu-se ar, realmente, uma espócie de jogo com cartas mar·
cadns. Nas Ass~.:mbléias. todas, o Governo tinha maioria. Assim,
elegeu seus governadores. Apenas r.urn Estado - a Guanabara niio tinha. Mas criou-se um novo Estado, c o único lugar onde o Go·
verno poderia perder as eleições, as ganhou através oa designa;;ão de
um Interventur pelo Presidente da Repúhliea. O nobre Lider do Go·
verno nos concedeu permissão para essa conclusão, que cxutamente
atende ao ponto focalizado pbr V. Ex•: os parlamentares não ti·
nham aquele direito, m!ls elegeram os Governadores, numa podemos diter - quase usurpação, porque o direito era do povo e a
Constituição assim o assegurava. Foi uma reforma constitucional
que tirou esse direito ao povo, O povo não foi ouvido, nem direta
n~.:m indirc~tamcnlc,

O SR. LEITE CHAVES (Paniná-MDB) - Muito obrigado,
nobre Senador Franco Montara. V. Ex• enriqueceu meu discurso
!.:OIIl esse aparte.
Concedo, agora, aparte ao nobre Senador Eurico Relendo. Peço
apcr.as que V. Ex• mr reserve algum tempo para falar dos prefeitos
eleitos pelo povo do Paraná
O Sr. Eurico Rczonde (Espírito Santo-ARENA) - V. Ex•
cumpre a sua contugiu.nte e supcravitáriu simpatia por esta constante
incidcncia de apartts, V. Ex• realmente tem muita agilidade mental
c, sobretudo, elegância parlamentar,. ..
O SR. LEITE CHAVES (Paranít-MDB) -1:. uma qucstilo de
sobrevivência num Plenário tuo inteligente.
O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo-ARENA) - ... dai ser
um pólu de atraçiro das intervenções de seus colegas, O Sr. Senador
Franco Muntoro tem ra~ão. Com relação às eleições operadas nos
l:Audos, cm termos Uc govcrnadoriu, não houve a representatividade
popular. Mas estávamos discutindo, eu c V. Ex•, u respeito du c\ei·
çào úe Presidente du República. Quando V. Ex• foi eleito, e eleito
mer~.:cidumcntt:, ...
O Sr. Fruqco Montoro (Siro
Consugradow ml!nlc.

Puulo-MD!l) -

O Sr. Eurico Rezcnde (Espirita Santo--ARENA)-- ... Senador
pdo Purani1, udlJuiriu a atribuição de compor, por força de mun~
dumcntu constitucional, o Colégio Elciwrul do Senhor Presidc11te du

República. Todos nós temos esta representatividade c esta legiti·
midade popular·cs para escolher o Presidente da República. Entilo, ;r
discordlincia do Sr,' Senador Franco Montoro para comigo. é
meramente aparente, porque S. E~• enl'ocou o episódio da eleição
dos governadores, c o tc:mn central du nossa interlocução era a csco·
lha do Senhor Presidente da República. Ainda poderia acrescentar
ao argumento do eminente Lidcr do MDB: também não foi diretu a
eleiçàn de governadores, porque os governadores foram indicados
pelo Senhor Pre,idcnto da Republica, Mas no caso da eleição presi·
dcncial da Repríbhca, exercitou-.«. no Congresso Nacional, uma de-'
legllçúo expressamente eÓnferida pelo povo. Neste ponto, eu desafio
o Sr. Senador Franco Montoro n oferecer qualquer objeção válida. ·
O SR. LEITE CHAVES (~araná-MDB) -Poderia até haver
lc:gitímídade mais profunda, indiscutível, no caso, se o povo tivesse sido convocado, atravês de suf1·úgio universal, para udotar essa espécie
de comportamento. Mas foi uma legislação de exceção que se estabe·
h:ceu, umU J,~gishu;ào rc:voluci!lnária, não foi o povo que renunciou a
es:il! din.:ito. t::sse comptJrtumcnto f'oi exigido c não ado tudo por uma
deliberação culctiva nacional, atravós do voto.

Í,'
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O Sr. Dinartc Mariz (Rio Gmnue do Norto-ARENA)- Permite V. Ex• um apar1c?
O SR. LEITE CHAVES (Paraná-MD3)- Com pmzer, Sena·
dor Dinarte Mariz.
O Sr. Dlnarte Mari: (Rio Grande do Norte-ARENA)- Eu
estava participando da Mes:t e nât> escutei bem o tema em di!icu~siio.
Pan.:cr.:·mt.: que cshí ve!sando cm torno dus cleíçÕt'S indir.etas. _E pare·
cc que V. Ex-• admit~:: que as elei,yõc:; indir~tas são também dcmocr(l..
ticas. Como jit pa&•aram as eleições para Presidente da República e
pura Governador, pensd que o assunto discutido fosse eleições muni·
cipais e que V, Ex• estivesse propondo que as eleições futuras para
prefeitos fossem feitas pelas atuais câmaras municipais, evitar.do as·
sim urna agitação maior no scÍ.or polflico do Pais. (RI..,,.)
O SR. LEITE CHAVES (Paraná-MDB)- Nobre Senador,
isso uinda possa ocorrer, mas queríamos ressaltar o aspecto do
homem eleito. Acho que a eleição, a vivência eleitoral dá uma dimcn·
são admirável, Mesmo nos Ministi:rios, aqueles homens que passa·
ram por processos cl~itorais, enriquecer~m suu experiência, enriquc..
cerarn sua vida. N'oto mesmo ·que os politkos adquirem essa dimen·
são porque passaram por esse processo. Eu mesmo, que jamais passa·
ra ou vivera um processo eleitoral passei a ver as cobas através de no·
vos ângulos, após a eleição de que participei.
Acho que cs;as eleições universais, essas participações popula·
rcs dão ao homem um novo dimensionamento, Elas aguçam e sensi·
bilizam aquela parte intuitiva que leva a pôr em destaque determinados hon1ens, cm ielação a outros, na. alividude administrativa, no
que diz respeito Íl administrnçiio da coisa comum.
Por essa razão, liz questão de destacar o fato de esses homens serem eleitos mais de umu vez. E não me refiro a prefeitos do MDB.
Eram 26g prefeitos, dos quais talvez 20 apenas fossem do MDB. A
grande nwiuria, a dominante maioria era constitulda de prefeitos da
ARENA. Mas, n'l realidade süo prefeitos de extrema sensibilidade
popular, de cxtr·cmu sensibilidade humana, eleitos que foram c presos que csluu us obras que realizam no limite dos seus municlpios.
Perguntava cu: que temas levaram 288 prefeitos do Paraná pela
primciru vez mi Histórin do Estudo. a se reunirem cm congresso?
Elt.:s proclum:u am, como dissemos, a "Curta de Foz de Iguuçu",
ur.do traçam dotcrminudus considerações acerca da problemática
linuncciru municipal. Rercrcm·s~, inicialmente:
t~1lvcz

I• -PROBLEMÁTICA FINANCEIRA MUNICIPAL
- C<m~idcrandu que u município brusileiro estú vivem·
th> dias dt.: incerteza c ungústiu, envolvido por cri~e !inuncdru
sem precedentes cmnossu históriu.

I.
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-19-- considerando que u crescente delegaç~o de novos
serviços c funções aos municlpios sem u correspondente entrega de fontes tributárias ou recursos transferidos pode ser
apontada como uma das causas dessa situação de penúria e
dificuldades:"
Passam u descrever os pontos considerados fundamentais, ou
seja,· pontos que correspondem ao rnfnimo múltiplo comum das
necessidades das prefeituras ali representadas,
Tratam, na primeira parte, do Fundo de Participação dos
Municfpios. Alcgtun:
"!.I - que a cota de participaçilo dos municfpios seja
aumentado, sendo a distribuição feita" sob os seguintes critérios:
a)· a metade automaticamente di~tribuídn, pelo atual
cril.í:rio de populuçlio;
b) a outrn metade proporcionalmente ii produtividade
do sistema tribuuirio lociíl."

Discorrem, depois, sobre a contribuição de melhoria, pedindo a
revogação do Decreto-lei n• 15/67. Postulam a respeito do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias.
Esse;: ponto é, dentre todos, o mais comum, o máis sensível aos
m_unicípios brasileiros.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) - Permite
V. Ex• um aparte'/
O SR. LEITE CHAVES (Paranâ-MDB) - Pois niio, nobre
Senador Eurico Rezende. ·

único beneficiado com essa inovação tributária, enriquecendo-se
cudu vez mais à custa d~ depauperamento orçumentârio dos nossos
E.'tudos c Municípios.
O SR. LEITE CHAVES (Paranâ-MDB) - O aparte de
V. Ex•, que agradeço, é muito elucidativo c mostra que o próprio
Governo já tem conhecimento dos flagelos decorrentes dos critérios
i.ltuais.
Entretanto, esclareço a V, Ex• que ao invés da modificação
efotiva do imposto, os Prefeitos do Paranâ se satisfazem, pelo menos,
momentaneamente, com a clcvaçi!o do percentual de incidência ao invés de 20%, que se reservam 30% para os Municfpios. Não é
.õnus exagerado, c para os Municípios é de salutar importância,
Adotando esse critério, veja V. Ex•: da renda do Estado, adotados
os critérios aluais, setecentos e setenta e seis milhões de cruzeiros se
destinariam aos Municípios- atendida essa pretensão que de resto,·
uo que me purect:, (:a de grande parle dos Prefeitos do Pais, esse percentual se elevaria cm mais de metade, iria para setecentos c setenta c
seis milhões, mais trezentos e oitenta e oito milhões de cruzeiros.
A pretensão~ esta, redigida nos seguintes termos:

3. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS:
3.1 Quo seja aumentada a participação dos municlpios
do Fundo do ICM, de 20 por cento para 30 por cento. De outro lado, as reduções, isenções c incentivos do !CM não
devem atingir a cota dos municípios; cm caso contrârio, a
U.níüo ou os estados compensarão os municípios pela perda
havida.
3,2 Que o Estudo ndotc mecanismos que permitam ao
Município uma fiscalização mais efctiva sobre a circulação
de produtos e mercadorias sujeitos ao !CM.

O Sr. Eurico Rezende (E.~plrito S~nto-ARENA) - A "Carta
de Foz do Jguaçu", de responsa~ilidade dos Prefeitos do faranâ,
cnfoca realmente assunto importante,'qual seja, o posicionamento do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Ainda hã pouco dias,
Outro item diz respeito à "taxa rodoviâria única" cm que eles
em virtude de iniciativa do Prefeito de Cachoeira do ltapcmirim, Sr.
postulam a transferência para o Município: 80% de sua arrecadação
Teodorico de fr.rraz Filho, e com a solidariedade do Governador do
se destinariam ao Município.
meu Estado, Dr. Hí:lcio Ãlvares, tive um"a audiência com o Senhor
Presidente da República, reivindicando alteração nessa sistemâtica
"O Imposto Único sobre Minerais, Energia Eli:trica, Combustítributária. Aprovctc:i o ensejo pura, cm rúpidi.\ demonstração, rea- veis e Lubrificantes" i: outro pedido de solicitação ao Poder Central,
lizar no espírito dv Chefe do Governo a certela de que o Imposto
"Imposto de Transmissão; que o produto da arrecadasobre a Circulação de Merendarias, como ê adotado, vem preção do imposto seja dividido igualmente eritrc o Estado c o
judicando grandemente os Estados c, por via de conseqUência, os
Município da localização da propriedade que gerou o' imposmunioípios, que dele tém o percentual de 20%. Fiz, naquela oportuto."
nidade, um confront,, entre o funcionamento do antigo Imposto de
Vendas c Consignações c do !mposto sobre a Circulação de Mer&:justo que ele participe, o imóvel estando na localidade.
cadorias :llual. Por exemplo: uma mercadoria qu: fosse adquirida
Há disposições sobre o Imposto Predial Urbano c uma proposicm Siio Paulo, por um comcrciante·do Espirita Santo, por dez mil ção que poderia implicdr numa lei desta própria Casa.
cruzeiros, daria ao Estado, de Imposto de Vendas c Consignações,
As Prefeituras, sobretudo aquelas que não são Comarcas,
um mínimo de oitocentos cruzeiros. Já com a modificação tributâria sofrem grande dificuldade no que dil respeito 11 cobrança de sua
vcrilicada, vale dizer, corn' a instituição do Imposto sobre a Cir- dívida ativa, os municípios nilo pagam, estão sujeitos à execução. A
culação de Mercadorias, esse rendimento desceu para quinhentos Comurca estâ a 100 Km de disiância. Procede-se ao executivo. Vem
cru:t:ciros. Só isso caritctcriza o dc:s·compasso, a discriminação, o pre· o oficial de justiça depois de muito tempo, não encontra o devedor c
juí•o enorme que os Estudos e Municlpios sofreram com a transfor- os débitos fiscais dessas municipalidades não encontram, nunca,
mação do IVC cm !CM. Mas não é só isso: algum tempo atrás, a soluçilo judicial. Daí postularem, os Municlpios, nesse conclave,
União, através de resolução do Senado, cortou, diminuiu a alfquota. _ uma medida que me parece racional, cxcqUfvcl através de lei: seria a
E, ainda mais: a Uniilo, periodicamente, por iniciativa do Ministério exigibilidade, por parte do Imposto de Renda, da ccrtidilo de isenção
da Fazenda, realiza convénios com os Estudos e através desses convê- ou de regularidades dos débitos municipais, por ocasiilo da declara·
nios operam-se isenções c reduções com relaçilo ao !CM. Expus essa çào de Imposto de Renda.
situação uo Senhor Presidente da Rcp~blica, comuniquei jâ ao
1: um caso que, inclusive, pessoalmente, se Senadores mais ilusGovernador e aos Prefeitos do Espirita Santo c estamos aguardando tres, se outros órgilos nilo resolverem, eu tomal"ci a iniciativa de
umu soluçuo. Não que eu advogue u rcstuuruçílo do Imposto de transformar e_m projeto de lei.
Vendas c Consignações, porque esse cru contrário ao interesse
"Divida Ativa Tributâria."- objcto de consideração.
nucíonal, provocava u guerrilha fiscal c tributária entre os Estados.
"Bcncricios Fiscais,"- Leio apenas os itens, porq·Uc temos um
O E.•plrito Sunto fixava cm 15%, porque M!itas estava em 16%; a compromisso às 18 horas.
n1crcudoria de Minas passava para o Espirita Santo. Minas baixava
"Loteria Esportiva."- se pede uma rcdistribuiçilo.
puru 12%; u mercudoria do Esplrito Supto passava para Minas. Isso
Aliás, a lotcriu esportiva, no Pais, é: uma vcrdadciru violência, é
niio convinhu uo iutcresse nacional. Entito, o que se tem que fazer é uma fonte de empobrecimento do povo, c os Municípios silo os que
UlllU rcl'ormuluçi\o nesse sistema, puru que Siio Paulo nifo seja o
muis sofrem, porque, empobrecidas as camadas populacionais
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-20elas ficam mais próximas do município- o município, além de fichr
empobrecido porque vi: essa evusãó, sente-se ainda nu obrigação de
socorr~r ~:ssas populações que, nu ilusão de enriquccimen to, se cm·
pobrcccm a cada dia.
"Juros de Financiamento para Obras Públicas" - pede-se a
Uispcmm, u reduçno.

·

Angústia é a paralisia da vontade, pior do que a própria paralisia. De
modo que silo eles que o dizem.
O Sr. E•eláslo VIeira (Santa Catarina V. Ex• um aparte'!

MDB) -

Permite

O SR. LEITE CHAVES (Paranft- MDB)- Pois não.

"A Municipalização do Ensino" - é uma coisa muito grave,
sobretudo agora quando o ensino primário vai para oito unos e as
l'refcituras é que se sentem no dever de custeá-lo, sem que haja canse·
qUente aumento de fontes.
"Municipalização do Ensino de Primeiro Grau", "Obtenção de
Novos Recursos,: "'Corre·çào de Problemas Urgentes"; '"Preocupa·
çào quanto :10 Ensino de Segundo Grau e Superior"; "Interiorização
de Economia"; "Processo de Industrialização a Nível Municipal, a
Nível Esladual, a Nível Federal"; "Condições Sunitârias dos Municípios." Sob esses itens e epigrafes, todos esses problemas municipais
são eqUacionados e de maneira muito sensata, muito inteligente.
Assisti, pessoalmente, uo congresso, fui convidado. E prometi que,
quando t:lt:s silenciassem, naquele recinto, cu faria que suas vozes se
ampliassem, ni:sta respeitável C:lsa do Parlamento, a fim de que o
Executivo tomasse conhecimento, de antemão que, quando os Prercitos do Pumná se reuniram, o fizeram por uma causa determinante,
comum a todos eles,

O Sr. E•eláslo Vieira (Santa Catarina- MDB)- V. Ex• tem
toda a razão, quando fal:i q"e os municípios atravessam situações
difíceis provavelmente, u maioria deles está encalacrada. A assistência do Governo. às prefeituras não ó verdade, Senador Eurico Rezcndc. O Governo coloca à disposição das prefeituras dinheiro do
BNH, da Caixa Econõmica, mas a juros elevados e com corrcção
m~netáría, na base da agiotagem, e os prefeitos não tem condições,
pois, hoje, estão fazendo novos financiamentos para pagarem juros,
para tentarem amortizações, c não conseguem. As prefeituras do
Brusil, atravessam situação dificil. Se o Governo não fizer uma
reformulação do !CM, os municfpios brasileiros, na sua grande
maioria, irilo uo caos, porque já se aproximam disto. E o que estâ
nC\mtecendo em Santa Catarina, em municípios da importância de
Joinvile, de Blumenau, de Lajes, de Chapccó e outros, sem falar nos
pe<tuenos com o Governo do Estado, com o Governo Federal, inclusive, transferindo encargos aos prefeitos. Muito obrigado.

Os municípios não estão engalinhando porque não estão na sua
infância; dcs estão manquejando, estão sofrendo quase que de uma,
diríamos, paralisia; há uma debilitação total. Entendemos que este
Pu is jamais st:rú forte ou ulcançar{t os níveis que supomos ...

a Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - V. Ex•
Concede-me outro aparte?

O SR. LEITE CHAVES (Paraná - MDB) - Agradeço a
V. Ex• o aparte com que honrou e elucidou o meu discurso.

O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Se V. Ex• me
O Sr. Eurico Re~cnde (Espírito Santo- ARENA)- V. Ex• me.
permite, quoro mostrar que o Sr. Senador Evelltsio Vieira estlt com
permite um aparte'!
toda a razão e os prefeitos do Paraná também. Os municípios não poO SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB) ... se não se derem _ dem pagar, sequer, os seus compromissos para com a Previdência So·
aos municípios condições pura s~rem efctivamete as primeiras células ciul, o 1NPS.
du nacionalidade.
Recentemente, esta Casa, através da Comissilo de Constituição
V. Ex• tem o aparte.
e Justiça, aprovou projeto, que assegura às prefeituras a oportunidade de pagar os débitos da Previdência através de doaçilo de seus
O Sr. Eurico Re~ende(Espírito Santo- ARENA)- V. Ex• vaipróprios imóveis, isto é entregar imóveis em pagamento das dividas,
me permitir, com todo respeito, discordar do qualificativo que
po~quc, ·de outra forma, não há condições de regularidade desses
V. Ex• dá à utual situação municipal no Brasil. Não há absolutacompromissos.
mente paralisia total, como V. Ex• acaba de alirmar; há dificuldades, dir.culdudcs que o Governo está procurando remover. Os EstaO Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo - ARENA) - Permite
dos, com cxceção talvez de São Paulo, que se enriquece cada vez V. Ex• um aparte?
mais com o !CM à custa dos outros Estados, jã receberam, a titulo
O SR. LEITE CHAVES (Parant- MDB)- Pois não.
de l'undo perdido, substanciais ajudas iínancciras da parte do GoverO Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo- ARENA)- O Sr. Seno Federal. Os Municípios brasileiros, também, quando apresentam
projetas, tem recebido o apoio orçamentário da Uniilo. A situação nador Evelásio Vieira fez referência ao BN H c a Caixa Econõmica.
municipal, de alguns unos paru c~. melhorou bastante; (: que, para- Realmente, num país em desenvolvimento, o dinheiro é caro. O
doxalmente, esta melhoria terminou por criar outras dificuldades; BN H opera, em grande parte, com repasses internacionais. O Govervieram novas solicitações, em virtude do desenvolvimento urbano. O no Brusileiro adquire empréstimos cm dólares e tem que pagar em
Governo está procurando equacionar e resolver esses problemas. Os dólares. Daí, u correçüo monetária. Mas, essa correçilo já foi humanimunicípios não estão, absolutamente, desassistidos. Há necessidade zada e scrâ mais ainda, porque, em recente pronunciamento, o Minisde se adotarem novus medidas para se corrigir, por exemplo, esse tro do Interior comunicou à Nação que estâ sendo estudada uma
descompasso do !CM, para se estabcler.er uma politica melhor de fórmulu pura diminuir u virulência da corrcçilo monetária. Mas, o
distensão urbana. Muitos municípios brasileiros estilo sendo benc- Governo não assiste uos m~nicipios apenas através da Caixa Ecoliciados, O 111'1ano Nucionul de Desenvolvimento dá muita ênfase à nõmicu c do BNH. Posso citar aqui o Departamento Nacional de
política urbana, e obviamente, por via d-. conseqUência, à politica Obrus c Saneamento. Aliâs, todos os órgãos do Ministério do Intedcscnvolvimcutistu dos nossos municípios. Quero me congratular rior prestum grandes benefícios aos municípios brasileiros. O Minis·
com a intermediação que V. Ex• faz cm favor dos municípios bra- tério do Planejumento, desde que a municipalidade ofereça um projesileiros, mas discordar, upcnus, da assertiva com que termina as suas to adequado, oferece um pias facilidudes. Entilo, estamos pagando o
considerações, no semido de que há uma estagnação, uma paralisia ônus, graçus a Deus, de sermos um pais jovem e de dimensões conti~entuis cm que, como disse, as dificuldades vão surgindo através de
totul das unidades municipais.
crir.es que nilo silo de retrocessos- essas é: que silo lamentáveisO Slt, LEITE CHAVES (Paraná - MDB) - Na realidade,
mus, de crescimento. Bendito, Sr. Senador, esse tipo de crise.
não disse parnlisia Lotai- disse paralisia, A paralisia sofre diversos
O SR. LEITE CHAVES (Paraná- MDB)- Mais uma vez,
grnus de indd~nciu, J(a diria uma rclutivu parulisiu. Os prefeitos, os
homens mais qualilicados, a falarem sobre a situuçilo dos municí- agrudeço us interferências de V, Ex• por meio de apartes brilhantes c
pios, lJUC foram os integrantes do Congresso, dizem mais, que os cludôntivos, quC, de certa fornu\, jil cntrcmostrum u prcocupuc;i\o do
.,Hillldpius brasileiros se c:ncontrum cm crise de incerteza c: ~mgústiu. Governo ~.:olll os gruvcs probh:mus aqui foculizudos •
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Finalizando, Sr. Presidente, cu me valeria do Regimento, para
pedir a transcrição, nos Anais da Casa, deste documento, a fim de
que os ilustres .Pares dele tomem conhecimento, cm suas particulari·
dades, em seus prolegõmenos, cm suas justificativas.
um do·
cnmcnto de elevada importância.
Do Senado, formulo um apelo ao Governo Federal, para que
através de todos os escalões, dispense a estas conclusões dos prefeitos
do Paraná a atenção que elas estão a merecer, com urgência, c de
maneira c.:xtrcmumentc atenciosa.
Termino dizendo que deixo de tratar do segundo item, cm razão
do meu tempo ter sido tomado por apartes, que somente vieram valo·
ritar este registro. Muito obrigado a V. Ex• (Multo bem! Palmas,)

e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE
CliA VES EM SEU D/SCURSO:
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"Na Carta de Foz do lpaçu sugestões para desenvolver
Integralmente os Munlciplos
Os projetas dos Municípios do Estado do Paraná, reuni·
dos cm Foz do lguaçu, de 20 a 23 de agosto de 1975, no 1•
Congresso de Prefeitos do Paraná, sob os auspícios da
Associação dos Municípios do Paraná e considerando:
- que o Município representa a comunidade como o
primeiro nível de Governo c a expressão mais patente da

democracia;
-que lhes compete fortalecer cada vez mais o Munici·
pio como instituição de Governo local no Pais;
-que, cônscios da responsabilidade que têm os Municí·
pios de prestar mais e melhores serviços públicos,
forma
crescente, em qualidade c · quantidade, a eles compete
equacionar as soluções mais eficazes para os problemas de
intcreaae comum;
- que as crescentes demandas a que estão sujeitos os
Municípios não encontram, atualmente, respostas adequadas;
- que esta falta de resposta decorre fundamentalmente
da indefinição das funções governamentais entre três niveis
de Govetoos constitucionalmente reconhecidos no País;
- que, conjugado, à indefinição de funções, inexiste
uma adequada repartição das rendas púbtícas, coerente com
as rosponsabilidades de cada esfera do Governo;
- que, conscientes de que o que lhes move não é um
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movimento
i·
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reivindicatório,

nem

romântico,
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municipalísmo inconseqUente, mas o desejo de participar
responsuwlmente do processo de desenvolvimento nacional,
·como parceiro efetivo das demais esferas do Governo,
Resolvem proclamar a presente Carta de Foz do !guaçu,
nos seguintes termos:

t• Problemática Financeira Municipal
- Considerundo que o Município brasileiro estú viven·
do dias de incerteza e angústia, envolvido por crise financeira
sem precedentes em nossa história;
- considerando que a crescentc dclegaçuo de novos
serviços e funções aos munícipes sem a correspondente entre·
ga de fontes tributârius ou recursos transferidos, pode ser
uponludu coma umu du~ cuusus dessa situnçilo de penúria c
dificuldades;
· - considerando que é preciso invt:rtcr a excessiva
centralizaçuo de rendas a fim de evitar, não só o processo de
descapitulizuçilo dos Municípios, como, tambóm, pura dar
condições ao Governo local de enfrentar o fenômeno de
urbanização das comunas brasileiras;
- considerundo que o progressivo endividamento dos
Municípios, atmvés dos empréstimos aos diversos órgãos do
Governo Central, atestll a nnemin da receita municipal;
- considcrundo que é, assini, urgente rc::formulnr o
esquemn du distribuição dos recursos públicos;

- os Prefeitos dos Municípios do Estado do Paraná,
reunidos em Foz do lguaçu, tendo estudado e debatido
amplamente o problema da escassez de recursos do Governo
local no Brasil, fazem as seguintes recomendações:
1. Fundo de Partlcipaçilo dos Municípios
1.1 -que a cota de participação dos Municlpios seja
aumentada, sendo a distribuição feita sob os seguintes crité·
rios:
a) a metade automaticamente distribulda, pelo atual
critério de população;
b) a outra metade proporcionalmente à produtividade
do sistema tributário local.
1.2 - que sejam diminuldas as vinculações atualmente
existentes, mantendo·se somente aquelas de alta prioridade
nacional, periodicamente revisadas.
2. Contribuição de melhoria
2.1 -Que seja revogado o Decreto-lei n• 195/67.
2.2- Que sejam modificados os artigos HI e 82 do Códi·
go Tributário Nacional, no sentido de permitir ao Municlpio
.•gislarmais especificamente sobre os tributos, adequando-os
às peculiaridades locais.
2.3 - que seja estimulada a utilização de Contríbui~i!o
de Melhoria pelo Município, inclusive tomando-se em conta
a sua aplicação na apuração da produtividade tributâria
local. mencionadas no item \.I.
3. Imposto sobre • Circulação de Mercadorlo~:
3.1 - Que seju aumentada a participação dos Municí·
pios no Fundo do ICM, de 20 por cento para 30 por cento.
De outro lado, as reduções, isenções e incentivos do ICM não
devem atingir a cota dos Municípios; em caso contrário, a
União ou os Estados compensarão os Municípios· pela perda
havida.
3.2- Que o Estado adote mecanismos que permitam ao
Município uma lisc:llização mais c:fetivu sobre a circulação
de produtos e mercadorias sujeitas ao ICM.
4. Taxa Rodoviária Única:

4.1 - Que a TRU seja transferida para o Município,
mttnh:ndo-st o lnnçmnento c: a arrecadação pela União,
destimmdo-se 80 por cento de sua arrecudaçào ao Municipio,
proporcionalmente ao número de veículos licenciados no
respectivo h:rritório.
5. Imposto Úniro sobré Minerais, Energia Elétrlca.
Combustivels o Luhrlflcanh!S
5-1 - Que scjum aumentados os percentuais, destinados
ao Município ua arrccadaçlio de tais tributos;
5.2 - Que 50 por cento das cotas recebidos pelos
Municlpios de cada um desses impostos constitua um fundo
único municipal, destinado ils despesas de capital, sem
vincultuwões sctoriuis;
5.3 - Que os outros 50 por cento das cotas ~c cada um
desses impostos, recebido~ pelo Municlpios de umu mesma
microrrcgiüo, constilut\ um rUndo microrrcgionnl dc:stínudo
i1s despesas de capital, sem vinculações sctoriais cnl
nrugrmnns de inttresse comum.
6, Imposto de Tr"nsmlssão
6.1 - Que o produto du urrccudaçilo do imposto seju
dividido iguulmenle entre o Estudo c o Municlpio da localiza.
çuo du propriedade que gerou o imposto.
7. Imposto sobre Serviços
7,I - Que se libere ns restrições legislativas federais que
cercum o Imposto sobre Serviços (revolução dos tetos das

-.22uliquotas, eluboraç1io du lista de serviços somente para os,
casos de surgimento de conflitos de competência com a:
União c os Estudos; revogação das isenções existentes/
especiulmente u do, art. II, do Decreto· lei n• 406/68).
8. Imposto Predial e Tenltorial Urbano
8.1 -Que seja permitido às pessoas ffsicas o abatimento
na re>1da bruta, declarada para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Renda, do valor pago a titulo de Imposto
Predial e Territorial' Urbano, a exemplo do que ocorre com:
as pessoas jurídicas:
8.2 - Que o Municfpio legisle no sentido de tl'ibunar
diferenciudamente em função da capacidade contributiva dos
proprietários de imóveis ..

9. Certldio Ncaatlya
9.1 - Que se exija do contribuinte do Imposto de
Renda, ajuntada à declaração de bens, certidão negdtiva de
tributos municipais, bem como apresentá-la quando das relações com os órgãos públicos e aos estabelecimentos de crédito por ocasião de suas operações.
10. DfYida alha,Trlbut,rlt
10.1 - Que o Poder Judiciârio conceda toda a priori·
dude ils uçõcs de cobrança das dividas provenientes de t~ibu
.tos.

11. Beneliclos Fiscais
11.1'- Que a União cesse de conceder beneficios fiscais
(iscnçõcs, créditos presumidos, reduções da base de cãlculo,
·anistia, remissão, etc.) ·sobre os impostos que comportam
transferência do encargo fiscal, principalmente aqueles direta·
mente ligados com os Municípios,

11. Loteria Esportiva
12.1 -Que sejam devolvidos aos Municípios 10 por
cento do total bruto arrecadado nos mesmos pela Loteria
Esportiva, administrada pela Caixa Econômica Federal,
devendo ser u devolução efetivada dentro de 30 dias.

13. Juros de Financiamento para Obras Piibllcas
13.1 -Que s«ia.n reduzidos os juros exigidos pelas enti·
dadcs linanceiras oficiais nos contratos. firmados para cxe·
cuçijo de proÚumas municipais de interesse social.
1• MunlclpaliZIIçio do Ensino

-considerando que a Lei Federal n• 5.692/71, previ:
em seu texto a passagem progressiva, aos Municfpios, dos
encargos educacionais relativos ao ensino de 1• grau;
-considerando que, entre nós, tal passagem vem sendo
efctuada com u utilização das mesmas instalações da rede
preexistente, obrigando n permani':ncia do aluno na escola
por um pcrfodo no mínimo igual ao dobro do anterior;
- considerando, igualmente, que esta permani!ncia
acarreta a superlotação das unidades escolares, dificultando
o ingresso de novos alunos na primeira s~rie, obrigando o
Municfpio u cfetuar investimentos em vol~'mes superiores aos
de '"" possibilidudc, nu vil procura de ·atender a demanda de
vugus;

- considerando que os ônus acima, a extensão da
obriguçilo do Município pura um atendimento de oito unos,
ucurrcta umu muior complexidade do processo educacional,
com seu encarecimento, chegando a quintuplicar o custo per
cnplta nus últimas s1:ries;
-considerando, finulmcnte, que essas dificuldades ti:m,
freqUentemente, determinudo uma redução do índice de
cscolurizaçl\o du populuçUo dos 7 aos 14 anos de nosso

Estado, fundamental em seu atunl est6gio de desenvolvimento, os Prefeitos dos Municipios do Paranã fazem as
,seguintes recomendações.
·
1.1- Munlclpallza~ilo do Ensino del! ~trau
1.1.1 - A passagem gradativa de encargos relativo ao
ensino de I• grau para a e,sfera municipal, prevista na Lei
n? 5.692/71, deve ser prccédida de elaboração de um plano
global pelo Estado e Município.
1.1.2 - Tal plano dever6 ser iniciado por uma fase
diagnósticu, indispensãvel para a avaliação de sua viabilí, .
da de.
l. !.3 - Em tal plano, deveriio ser descritas minuciosa·
mente as diversas etapas previstas pura essa transferência,
·estimado seu custo e indicados os recursos que cm contra·
partida devam ser concedidos aos Municípios.
1.1.4- f; essencial que, no cãlculo dos custos, ~'ilo se
1imite o plano ao levantamento dos ônus diretos, mas busque
mensurar igualmente em certas regiões que niio têm onerado
o Município, obrigando-o a aumentar·a taxa de expansão de
sua rede escolar freqUentemente acima de suas possibilidades.
1.1.5 -Após a fase diagr.óstica de avaliação a etapa de
proposições deverá considerar a. situação de cada Municl·
pio, para o estabelecimento de convênios individuais que,
baseados na reul situação c possibilidades, permitam tornar
viável a municipalização.
1.1.6- Para esse efeito, a Associação dos Municípios
do Paraná, as associações mic•·orregionais e cada um dos
Municípios se dispõem a colaborar com os órgãos competen·
tes no scntido de tornar possfvel, no menor prazo, a realiza·
ção do diagnóstico, essencial para o progresso do Plano
Municipalista.

1.1- ObtençJo de noYos reeuROs
1.2. I - Recomendam igualmente, os Prefeitos, que se
dinamizem os mecanismos de captação de recursos das Iucas
estaduais e federal para programas educacionais, quer para
investimentos, quer para despesas e custeio, única forma de
permitir a universalização da oferta de vagas à população de
7 a 1.4 anos, indispensável para o desenvolvimento,
1.2.2 - Sugerem os Prefeitos a busca de novas solu·
ções, como u criação de condições especiais de financia·
menta.•- com juros Oou mesmo negativos ·- bem como a
destinação de recursos para aplicações sem retorno, para tais
programas educacionais, especiaímcntc para despesas com a
manutenção escolar, parcela mais significativa do custo da
educu~iio. A destinação do Fundo Especial, constante do
art. 25, inciso III da Constituição Federal permitiria, a curto pruzo, iniciar a obtenção de recursos.
1.3- Correçilo de probi.emas urgentes

1.3.1 - Em relação i1 situnçiio atuul, é: fundamental um
urgente levuntarnento da situação de cada municfpio e de
suas relações com o E.<tado nos programas de ensino, pura
busca de soluções que devam ser udotadas como as mas con·
venicntes de forma provisória, até o estabelecimento do
plano, corrigindo ovcntuuis situações mais graves·.
1.3.2- Outrossim, a ~ccessidude imediata de que o Go·
vcrno do estudo socorra com seu auxilio os numerosos muni·
cipios que cm virtude de obrigações que lhes foram transfe·
ridus sem o devido cstlldo não ti:ni condições pura simples
munutcnçiio dos progrum~ts.

I.3.3- Acrescenta-se aindu, u implementaçUo du assis·
tôncia técnica no selar do planejamento educacional pura u
cnpacituçfio dus estruturas municipais ~s novas utribuiçiles,
prcvistnsjl• nu legisluçilo.
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l. Preocupaçiio quanro ao Ensino de l• Grou e Superior
2.1 -Preocupam-se os prefeitos do Paraná, com a necessidade de assegurar o nuxo escolar do 1' grau ao curso universitário. Essa necessidade que extrapola a utuaç1io das
comunas, deve assegurar, nus resiôe:s cm maior desenvolvimento do Estudo, desprovidas de escolas superiores, a permanência de seus escolares na microrrcgiilo ati: o final de seus
estudos, voltados pura suas necessidades e o seu mercado de
trubalho,

INTERIORIZAÇÃO DA ECONOMIAPROCESSODE
INDUSTRIALIZAÇÃO
Considerando a imperiosa necessidade do dcscnvolvimenio de todas as regiões do Estado, no afã de possibilitar
que os seus benélicios atinjbm u:; camadas populncion:.Jis,
assegurando o bem-estar do homem, que i: a meta fundamental (lc todos os governos;
considerando que selorna imperioso impedir o cmpobrccimc:nto da economia do Estado, c:spcciuhncnte visando
evitnr que se evada a poupança oriunda dos materiais cxtrativos, mediante critérios racionais e dinâmicos de estímulos às
pote1tcialidudcs; segundo as tendências da economia de cada
resino:
considerando que o Paraná situa-se como a unidade
federativa responsávol por 20 por cento da produçuo agrícola
do Pais, urgindo acelerar o crescimento e o fortalecimento
económico de cada regiüo para que o Estado cresça
hnrJnonicam~nte no seu todo, incentivando-se ns utividadcs
dos municípios e regiões com adequados estimulas;
considerando qlle essas possibilidades somente poderão
.prosperar com o estabelecimento de um plano ordenado.
cquil.ibrado e inteiramente voltado para o fortalecimento da~
regiões,
os prefeitos llos municípios do Paraná, reunidos em Foz
do lguaçu, recomendam:
que se adote um planejamento global de desen·
volvimcnto da econt>mia, atendendo os válidos reclamos da
intcriorizacão económica, mediante projetas que utcnáum as
vocações de cada comuna flu rcgiih'l, esHtLelccendo.. :ic pólos
industriais com suficiente amplitude que permita o
aprovdlamento de sua matéria-prima, envid:mdn-sc, p;!rll
b>a, todo os csfo:ços de apurcíhaménto técnico-administratí·
vo do Esta<!<>, de molde a se equacionar os probt.mas,
recursos c tc•1di:ncias de ::ada regiih;, segundo su~ capacidade
e voc~u;ão.
Que o~ pólos índustriuis resultantes desse trabalho d~ delinição r.1o Estado, mcrec;am o atendimento do Governo, par..
ticulanm:ote 00 S~Otido de fortífícut" a infra-cstrUtUrH CX.ÍSlenlc nus rcgil'u:l!, intr.nsi(icando-sc os recursOs cxist:ntes'oos
aspectos rdudonuJos com energia d~trica, sistemas viário~.
comuni~:nc;jo c água, ndotand\)-se uma es\rutêgtn condigo:. u
um dcsenvolvím~nto hnrmônico,
rara implemenl:lr esses propósito,, sugerem os prefeitos
u adoção das seguintes medidos~
1 - A nível municipal
1.1 -Tentar pensar cm·

t~rmos

sub-rcgio11ais, de baixa

parn cimu, não cspemndo apenas as clussiiicaçõcs r:smdunis

ou rederais, mus tomando a iniciativa de entender quuis sih1
:1s inter-n.:luçõc!i passiveis ~cntn: municípios vLdnh.,s.: prom(,l ..
vendo liS Ullln<:ir:IS de: hliCSf<lt;l)O,
1.2- l~cntilicur os problemas, os recursos c as vocações da sub-rcgiti.o, tlc modo a poder, pai"n cudtL município,
reivindicar um tipo de desenvolvimento harmonioso em reluçüo uo seu conjunto.

1.3 - Entend•:r que a economia. pode ser desenvolvida
de ~ivcrsas formas, que incluem o primário c c terciário c não
sú o secundário.
1.·1- l'lancjar u economia, levando em conta que já hâ
um caminho lótico da trarlici•o do municlpio c que o bom·
senso indica cm muitos casos que tomá-lo c explorá-lo é a
melhor soluçtio. Pensar na agroindústria • ~as indústrias
complementares, segundo esquemas de polarização e de
hierarquias urbanas.
J .5- Pensar cm conjunto em quais' os instrumentos que
podem ser implementados para a redistribuição de recursos
cm uma mcsmu rcgiiio, evitando~se os desequilíbrios do
gênero circulo-vicioso: município pobre fornece mão-de-obra
e mató,ia-primu; município com mais oportunidades sr. industrializa c atrai mais mão·dc-obra, fica com problemas ur..
banoli agravados. exige mcis rccur.:~os, empObrece mais os
mais pobres. lst&ppdcl'ia ser corrigido se fossem atribuldos
papéis complementares ao conjunto 4ue se decidisse quant.o a
uma aplicação equitativa das rendas decorrentes do desenvolvimento da sub·região.
·
1.6 -Solicitar ao Governo Estadnal subsidias para 'eus
estudos de regionati:wção.
1.7 -Investir priorítariumcrac nu infr~·estrutura, for· ·
mação de pessoal c na melhoria das conrlicões administrnt'ivus Jocuis.

l - A nlveltStaõual
2.1- Manter estudos atualizados sobre

re~ionulízação

do Estado.

2.2- Promover umu politica de transportes c comunicações ..:ondizcntc com os ~.:squcmas de reg:ionalizat::ào.
2.3- Munh:r centros de assistência técnica capazes de
atender ÍlS solicitações dos m'unicipios ou de suas associações
ou de P'«i•to' (balões de tecnologia).
2.4- Promover r;:stírnulos financein.>s ;h associr!cõr.s
que uprcst:ntarem plttnos mais harmoniosos.
1.5 - Promove: politica do melhor dbtribuicao de energia, dc acordo com esquc::m:.ts regionais.
2.6 - Colocur à disposição dl'S municípios e associações
llS recursos humanos superiores que possuem, firmando con·
vênios pttra estudos. pesquisas c ex.ccuções de~phmos das
árcus de: agricLlituta. saúde, educução, urbanism~.,,, transporte
c infm·eslrtttura.
2.7- F<•rnect:r crr.ditos à~ associações ~ municípios
para u execução de planos uu de projelvs vis~tndo ~h., lh~sl!n
voh•im~nw económico.

2.K- lu'vestir .na il'lfnt-estrutura btu;ic~ de saneamr.nto
di! ~h.:ordo t.:nm diretriz~s do plano d'~ rcgionali·t:lção.
3 - A r,fvd fcdorul
J.l -Estudar a eiabor;,çJ.:; de lei~ que iacilítcm a int•:gnlç:\o cconômil.':a dos municípios d:;: tal forma que ~les scjnm
conduzidos u umu ''industriJiizncào nssociadu,·.
3.1- Estudar furmas Je repartiç:\,> dos produtos dos
impostos decorrentes da "inUustrinliznçào associada" entre
os municípios p:.trlicipanlcs do c,mvêtliO c n~socinção.
J.3 --Fornecer dado• c preparar plnnos que traduzam
.'ili!IS políticas maiores (como o PND) em termos l.!e rc:gidl~R e
suh~rcgiõt:s.
,
3.4- ,\loc•lr n:cursos da'ârcu de tntnsportes t dt'. fornecimento de energia de ucordo com as politicas d~finídas parn
rw..:ionalilaçfio e sub-rcgiorotli:t.uçào, considerando que estes
são o;; insumos b(1sicos puru o desenvolvimento da economia.

ConJlções Sanitários do• Munld~lo•
Considerando ns altos lndices de mortnlidude e morbi·
dude prevalecentes nu maior purtc dos municlpios do Pnrnnú:

'•

'.
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considerando que tais índices decorrem, fundnm~.nlnlmenle
da cxistC:ncín endémica ou epidémica de doencns infecciosns,
freqUentemente evitúvds por imuni~uçuo oliva e educação sanit:'Jria.
Os prefeitos dos municípios do Estado do Pnrun:i

sugcrcm:

I,-- Que os órgãos competentes equu9ionem um pluno
global de nt~ndimcnto mt:di~o .. sunitário, com o estabelecimento de unidades regionuis de atendimento umbulatorinl e
nosocomial, capazes-de permitir o trutumr:Ílto na região ou·
domicílio, sem o agravamento das migrações, dr.sr:ncndr.antes
de gruves problemas sociais.
2- Que se estimule u formuçào do pessoal paramédico,
capa·t., de além du complemenlnção das equipes de satíde, se
incumbir' de alividades compatíveis com a sua formação,
permitindo ampliar o volume c a aurangência de atendi·
n1c:rttu.
3- Que se implemente o entrosamento entre as nlivi·
dades .de educação sanitária e o currículo de I• grau, de
forma a obtor com a intensificação dessa atuação, a pnrti~.:ipução da COI}.H;nidade, a .maior retenção dos conteúdos e o
conseaUente progresso sanitàrio.
Fo1. do lguaçu, S:lla do Congresso, em 23 de agosto de
1975.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) -

Concedo a

J"' I:!Vril uo nobre Senador Ola ir Becker. (Pausa:)

S. Ex• não e:-;tú presente.
Concedo u pu!avra ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) (Pronuncl•
OSt!gulntc discurso, Sem revlsio do orador.)- Sr. Pr~sidente, Srs. Se·
n:tdorcs, desejo fazer, apenas, um breve registro a respeito de assunto
vinculudo a este que acaba de ser debatido.
A Cnmissào de Economia tem aJ')reciv.do, re<:entemente, pedidos
de r. nanciumento de prefeituras do interior de vllrios Estados do
Brasil. E o que se verifica, nestas solicitações de aprovação do Se·
nado para elevação da divida dos Municípios, é que ns condições em
que o empré,timo í: feito às prefeituras municipais silo mais onerosas
do que aquelas concedidas a outros institutos públicos, ou atí:
nv~smo empre<;us privadas.
Causou impressão, na si:rie de processos examinados, a taxa de
juros: do>e por ceulo c correção monetãria integral. Veja, Sr.
l'rc~idente, o que significa isso: uma prefeitura, para um serviço público, recebe um empréstimo e deve pagar correçi\o monetãria inle·
gral! No ano passado, u inflação foi de 35%, de acordo com os dados
o liciuis. Se acrescentarmos a esses 35% mais 12% de juros, isto signili<:a que, no primeiro ano, depois de um· empréstimo, a prefeitura de·
v cri• pagar 47%, isto 1:, quase metade da dívid,a; e a dívida continuarA
inteira, porque isso í: apenas para o pagamento de juros e correçiio
monetária.
1\o ludo disso, Sr. Presidente, o ~anca Nncionnl do DesenvÓJvimcnto Económico faz empréstimos em copdições bem diferentes: em·
prcsln a empresas privadas e públicas n juros de 3%. O município
puga 12%, c as organizações que contratam com o BNDE - empr~stimos de interesse socíul- pugnm 3%, apent~s. Eu corrcçiio mo·
nctilria í: limitada n 20%, em virtude de um seguro t!pico que o ·
llN JJ E rcnliz:t.
O Sr. Eurico Rczendc (Espírito Santo-ARENA) -· Permite
'I, Ex9 um aparte'?

O SR. FRANCO MONTOilO (Silo Paulo-MDB) muito prazer.

Com

O Sr. Eurico Rczendc (Espírito Santo-ARENI\) - Apenus
para cnfocur, rupidttmcntc, dois pontos, V, Ex.•, na primeira fase do
seu l>ronunciumcnto, tece considerações muito simplistas, como se o
upüin aos municfpios só se <.lesse cn1 lermos de cmpréstimcs, quundo

V. Ex• poderia verificar que primeiro, via de regra, a norma geral é a
União asginnr convênios com os municípios, cm que ela quase
sempre entra com recursos inteiramente gratuilos, da ordem de 75%,
e o município ingressa com os 23% restantes. V. Ex•, entüo, não
pode dizer que a correçíio monetária incide sobre todos os nux!lios,
l9dus us importimcias drenadas pela Uniilo para os munklpios.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB)- Nem isto
foi dito.
O Sr. Eurico Rezcnde (Espírito Santo-ARENA)- Segundo
ponto: o nobre Senador Leite Chaves, seu companheiro de partido,
fez um apelo ao Governo Federal, no sentido de atender àquele
elenco de reivindicações - unas muito justas - dos Prefeitos 'do
Paruni1, inclusive uma reformulação no posicionamento do ICM.
Esse upelo deve ser dirigido, tambérn, aos re~resentantes de· São
Paulo, a r.m de colabornrem, para São Paulo abrir mão, um pouco,
do seu glutonismo, para que os nossos Estados e os nossos municípios tenham uma fatia maior nu participação sobre o !CM. Então, o
upelo do Sr. Senador Leite Chaves é dirigido a V. Ex•, que ê um autêntico representante de Silo Paulo, nesta Casa. Não v~jo, como
V. Ex•, ilustre paulista, reclama que os municípios estão sendo muito
o;1erudos, quando essa oneração corr:cça, justamente, em São Paulo,
Estado que abocanha quase que a totalidade do Imposto sobre a Cir·
culuçi1o de Mtrcadorias. Então, o apelo do Sr. Senador Leite Chaves
nuo ê dirigido só ao Senhor Presidonte da Reptíblica ...:.. endereçado
esl(l, também, ao nobre c altivo Estado de São Paulo.
O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB)
Agradeço a contribuição de V. Ex•, e digo que ela tem o tolal'apoio
de nossa parte. Mas lembro que essas medidas são tomadas pelo Go·
verno Federal, que V. Ex• aqui representa. e: V. Ex• quem deve pro-.
vid.:nciar isso, c não cu. Baterei palmas à decisão; mas ola tem que
ser iomuda pelo Governo, pela Maioria que V. Ex• representa. Nilo
4ueira V. Ex• fazer umu escamoteação e jogar sobre um homem da
Oposição aquilo que ê responsabilidade, total e exclusiva, da Aliança
Renovadora Nacional,. através dos seus representantes, e do Go·
verno que ela representa nesta Casa. Quando formos Governo,
V, Ex• poderá nos criticar.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-ARENA) V, Ex• complementar o aparte?

Permite

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo - MDB) - Mas
quero ressaltar, para responder ao aparte de V. Ex•, que o cjuc cu
disse. ~ rigorÓsamente-.erdadeiro, é limitei-me a citar o caso dos
enlpri:stimos. Disse V, Ex•: "Mas nüo i: só de empréstimos que vive
o Município; hú, também, doações". Eu não nego isso. Poderia
ueresccnlat· que o Município deseja não é tanto doações nem
assistência puternalista do Governo Federal. O que ele deseja é que
se lhe reconheça o direito jã 'assegurado nu Constituição, ti sua
nu tanomia politica, econômica c financeira.
Na exposição brilhante do Sr. Senador Leite Chaves, mencionava-se, por exemplo, a Loteria Esportiva, contra a qual gritam todos
os Municlpios brasileiros, porque é uma forma de tirar-lhes os recursos, que se concentram nus miles do Governo Federal.
O BN H retira, através do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, por meio dns Carteiras de Poupança de todos os Munic!pios
brusilciros, recursos que Ocum em poder do Governo Federal.
Entüo, o Governo rocolhe recursos do Municlpio para, depois,
distribuir migalhas, sob a forma de assistência.
i\ reivindicação dos Munic!pios i: outra.
E, o que cu estuvn relatando, e me permito voltar, para 1:iio fugir
i1 linha do pensamento que pretendia expor aqui, i: que, nu Comissilo
1lc Economia, verifica-se u injustiça que representa o aluai truta·
n1ento dado uos financiamentos dispensados nos Municlpios. Da
comunidudc se exige 47%, c, como vinhu dizendo hã pouco, em rela·
çuo oinlluçüo de 35%, muis 12% de juros. De uma empresa, nacional
c alé cslrune.tliru, que rculizn um t:mprêstimo semelhante com o
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f.INDE, exigem-se juros de, apenas, 3%, c não 12% c corrcçilo
monetúrinlimitada a 20%.
Este não ó um problemn partidário. e: ur11 problema que interessa aos Municípios, porque eles são, comojâ foi dito, a l!élula viva
du vidn pública nacional.
A Comissão de Economia, por propostot nossa, aprovou, por
unun.imidude, a constituição de uma suboomissilo pRra examinar este
problema; não pura ncgâ-lo. Não vamos negar na evidências, Sr.
Senador Eurico Rczende. Vamos' ajudar o Governo, mostrando o
que estâ errado e con1o corrigir. Isto o que fez a Comissão de Economia.
Não nego que em outros pontos possa haver beneficias que
tenham sido concedidos a .este ou àquele ou a todos os Municlpios.
Mas isto está errado. Não é possfvel que continuem eles a receber
empréstimos nessas condições oncroslsshnas e que recairão sobre a
população, que pagarâ um imposto olevadlssimo, c a Prefeitura nilo
terá outro remédio senão aumentar os impostos, as taxas e as
contribuições, pura saldar esses empréstimos onerosos.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo-AR ENA) - l'ermite
V. Ex• um novo aparteT

1

i

i
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O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - A
Comissuo de Economia colocou o problema como deve ser colocado, Não estamos tratando o problema em tr.rmos partidârios, c sim
em termos nacionais. Interessa ao Brasil que o Municipio se fortaleça; interessa à Nação que os empréstimÓs concedidos aos Municlpios
o sejam cm condições maiS vantajosas. Niio hà nenhum empreendimento no País que possa merecer prioridade sobre aqueles que são
. representados por obras neccssârias ao desenvolvimento dos Municlpios brasileiros.

vezes, silo obrigados a contrair empréstimos onerosos. V. Ex• disse
que butcrâ palmas à modificação do posicionamento do !CM. Eu
,perguntaria, então, se V. Ex• estaria disposto a assinar, conosco, um
projeto de lei, que altere a polrticu do !CM que, p'aro ser eficaz, só
teria validade so Silo Paulo abrisse milo do "banquete" do !CM, de
que desfruta utualmente, cm beneficio do sanduiche desse tributo
com que se alimentam os Estudos c Municipios brasileiros. Mas não
acredito que V. Ex• v!1 bater palmas, Nilo! V. Ex• vai é lutar para.
que Suo l'aulo fique, realmente, sendo o pantagruel do !CM brasileiro.
O SR. FRANCO MONTORO (Silo Puulo-MDB)- V. Ex• é
o mestre daquilo que, cm lógica, se chama iJIIIoratlo elenchl. Estou
tratando de um assunto e V. Ex• trata de outro e insiste no mesmo.
Reafirmo: terá meu aplauso, mas, quem deve fazer isso é o Governo,
que V. Ex• representa. Foi ele quem estabeleceu a Reforma Tributltria; é ele quem deve fazer a Reforma Tributâria. E São Paulo não
deseja ser um irmão rico com outros irmãos pobres; deseja, acima de·
tudo, que haja um crescimento harmónico no Brasil. O dcscquiUbrio
não interessa a ninguém, e muito menos a Siio Paulo que, produzindo, precisa de brasileiros com capacidade aquisitiva para comprar
os seus produtos. Esta é a nossa realidade.
Sr. Presidente, eu queria apenas, não polemizar, mas saudar a
Comissão de Economia, pela atitude que tomou, de defender os municípios brasileiros, através de uma Comissão integrada pelo seu
Presidente, Senador Milton Cabral, pelo Senador Jarbus Passarinho
e por este Senador que ora fala a V, Ex•s.
São estas us considerações que queríamos fazer, dando conhecim.ento à Casa de uma decisão tomada acima de divisões partidãrias,
tendo em vista, apenas, a defesa do Municlpio brasileiro, como
célula básica de nossa vida pública.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Multo bem! Palmas.)
Os Municípios são tão importantes, que o art, 1• da Constituição já faz referência o eles. Nos arts. lO c IS. se retoma o principio da
O SR. PRESIDENTE (Wllson Gonçahes) - Não hâ mais
autonomia municipal como base de nossa vida pública. !! preciso
que isso não seja apenas palavras. e: preciso defender a autonomia oradores inscritos, (Pausa.)
municipal como realidade fundamental, sem o que nílo terernn• um
i.embro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está
autêntico desenvolvimento. Teremos uma macrocefalia- o cresciconvocado
para uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas c 45
mento dos recursos e as obras no centro c a base do Brasil, que é o
minutos,
no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura
Município, exangue, exaurida nos seus recursos. e: preciso cv.itar a
da
Mensagem
Presidencial n• 68, de 1975.
imagem que nos ameaça de um "gigante com pés de barro".
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, desigOuço o aparte de V. Ex•
nando para a próxima a seguinte
O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA).- V. Ex•
deve ter notado que ni\o estou colocando o assunto em termos partidários. Estou reivindicando uma modificaçilo .. ,

ORDEM DO DIA
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O SR. FRANCO MONTORO (São Puulo-MDB)- Estamos
falando do município, e V, Ex• estA defendendo o Governo. Falamos dos empréstimos, e V. Ex• fala de assistência cm outros se tores,

O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo-MDB) -Claro!

Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 359, de 1975, do
Senhor Senador Lourival Baptista c outros, solicitando u transcrição, nos Anpis do Scnndo Federal, du Ordem do Dia do Excclentlssimo Senhor Ministro do Exórcito, General SUvio Frota, lida cm todos os quartéis do Pais, em comemoraçilo uo "Dia do Soldado".
(Tramita, em conjunto, com o Requerimento n• 359-A, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres),

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo- ARENA)- V. Ex•
di.sc que foi o Governo Rcvoluciondrio que substituiu o Imposto de
Vendas c Consignações (IVC) pelo !CM. Mas nós, dos outros Estudos, afora Suo l'uulo, nilo subfamos que o comportamento do
novo tributo iria ser lesivo aos interesses dos Estados e dos Municipios. Nuo linhamos ccrtczn. A execução du política fiscal revelou
""'"demasias. Outro ponto: é justamente cm virtude dessa discriminação do ICM cm favor de Silo Paulo, que os Municipios, multas

Votação, em turno único, do Requerimento n• 359-A, de 1975,
de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
trúnscriçào, nos Anuis do Senado Federal, da Ordem do Diu do Exculentissimo' Senhor Ministro do Exército, Gencrul SUvio Frotu, ulusivu uo "Dia do Soldado", c publicada no'Jornul O Globo, em 25 de
agosto de 1975.

O Sr. Eurico Rezende (Espirita Santo-ARENA) - Permite
V. Ex• o uparte?

-z-

-26-3Discussão, cm turno único, do Parecer n• 345, de 1975, da Co·
missão de Constituição e Justiça, pelo sobrestumento do Projeto de
Lei do Senado n• 76, de 1975, de autoria do Senhor Senador Paulo
Guerra, que altera a redução do art, 142 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, c dá outras providências.

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n' 56, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que
assegura às entidades sindicais a purticipaçilo na fiscalização da
legislação previdenciãria, tendo

-5Discussão, em primeiro turno (aprcciaçilo preliminar da consti·
tucionnlidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1975, de autoria do Senhor Senador
Roberto Salurnino, que estabelece condições parn revisão dos
valores 01onetúrios constantes da legislação federal e desvinculados
do salí1rio mínimo pela Lei n• 6,205, de 1975, e dã outras provi·
dêncius. tend'o
PARF.CE.R, sob n• 288, de 1975, da Comissão:
-de C::onstltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.

~ ..

PARECERES, sob n•s 458 c459, de 1974, das Comissões:
-de Const!tulçio e Ju•tlça, pela constitucionalidade c juridi·
cade;
-de Leglslaçio Social, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Estã encerrada a
sessúo.

(Levanta· se a .r~.<sãoàs 17 horas e55 minutos.)

:~
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122• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 2 de setembro de 1975
PRESIDE:NCIA DO SR. WIJ,SON GONÇALVES

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Evandro Carreira...!. Jos(: Esteves- Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa ~ FaustÓ Castelo-Branco -- Helvldio Nunes - Wilson
Gonçalves ...:. Agenor Maria - Dinarte Mariz - Milton Cabral Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon de Mello
- Luiz Cavalcante- Teotõnio Vilela- Lourival Baptista- Ruy
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Roberto Saturnino
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capancma Itamar Franco - Magal~ães Pinto - Fr 0nco Montoro - Orestes
Quércia- Lllzbro Barbóza- Osires Teixeira- ltalívio CoelhoMendesCanale- Saldanha Derzi- Accioly Filho- Lcit.c Chaves
- Evciásio Vieira- Tarso Outra.
O· SR. PRESIDENTE (Wiloon Gonçalves) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

r; lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDEN1'E DA REPÚBLICA
De sgradeclmento de comunicações:
N• 168/75 (n• 270/75, na origem), de l• do corrente, referente
às Mensagens n•s 144,221,222,.145 e 155, de 1975.

OFI CIOS
Do Sr. 1•-Secret:irio da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senarto uu!ógrafo> dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI· DA CÂMARA N• 63, DE 1975
(n• 871·Bf72, na Ca•u de origem)
Dlspõe sobre a rcmuncraçilo dos profissionais diplomados
em Direito.
O Congresso N ucionul decreta:
Art. l • O salário minimo profissional dos diplomados pelos cu r·
sos regulares superiores mantidos pclns Faculdades de Direito 1: o
fixado pela presente lei.
Art. 2• O snlãrio mínimo profissional, previsto no nrugo unte·
· rior, é u rcmuneruçno mlnima obrigatória por serviços prestados pc·
los prolissionuis definidos no aludido urtigo, cm rclnç~o de emprego
regida pclu Consolid:1çilo das Leis do Trabalho, pura n qual seju
exigido diplomn de Buchurcl cm Direito.

Art, 3• Para os efeitos desta. lei, as atividades ou tarefas desempenhadas pelos profissionais enumerados no art. I• serão classificados da seguinte forma:
a) Atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias
de serviço;
·
b) Atividades ou tar.fas com mais de 6 (seis) horas diãrias de
serviço:
c) Trabalho noturno.
Parágrafo único A jornada de trabalho será a fixada no respectivo contrato.
Art. 4• Para os efeitos desta lei, os profissionais citados no art.
I• serão classificados cm:
a) Liberados para advogar;
b) Parcialmente proibidos de advogar:
c) Proibidos de advogar.
Art. 5• Para a execução das atividades e tarefas classificadas na
11linca a do art. 3•, .de cónformidadc com· as proibições resultantes
do contrato de trabalho. são fixados os seguintes limites mínimos de
salãrios:
a) Liberados para advogar: 6 (seis) vezes o salário mínimo vi·
gente na região em que o serviço for prestado;
b) Parcialmente proibidos de advogar: 9 !nove) vezes o salário
mínimo legai vigente na região em GUe o serviço for prestado;
c) Proibidos de advogar: 12 (doze) vezes o salário mínimo vigen·
te na região cm que o serviço for prestado,
Art. 6• Pnra a execução das atividadcs c tarefas classificadas na
allnea b do art. 3•, a fixação do saláriu será feita tomando.-se por ba·
se o valor da hora fixado no art. 5•, acrescidas de 25% (vinte e Cinco
por cento) às horas excedentes das 6 (seis) horas diárias de serviço.
Art. 7• A. remuncraçtio das atividadcs e tarefas previstas na ali·
nea e do art. 3• será feita na base da romuncraçiio do trabalho diur·
no, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento),
Art. 8• Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após a data
de sun ruhlicaçi\o, rcvogadiÍs as disposições cm contr(~rio.
(À.< Comis.rões rfe Legislação Social e rfe Finanças.)

PROJETO DE DECRETO I.EGISLATIVO N•ll, DE 1975
Aprova o texto du Convençlo Desth~Rda a E1har a Dupla
Trlbutaçio em Mlléria do Impostos sobre a nenda, firmada eiltreo Brasil e a Suécia, ~m Rrasfila, a 25 de 1brll de 1975.
O Conurcsso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovudo o texto da Convenção Destinada u Evi·
tara Dupla Tributação cm Matéria de Impostos sobre a llcnda, fir·
mndu entre o Brasil c a Suécia, cm Brasllia, a 25 de abril de 1975.
(\rt, 2•' Este Decreto Legislativo entrarA em vigor na data de sua
publicuçilo.
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Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
De conrormidade com o disposto no urt. 44, inciso I, da Cons·
tituição Federal, lenho a honra de submeter à elevada consideração
<ie Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção destinada a evitar a dupla tributação da renda, concluída
entre o Brasil e a Suécia, em Brasilia, a 25 de abril de 1975.
Brasil ia, cm 27 de maio de 1975.- Ernesto Gel~el.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DPF/DE- 1/DAI/153/631.31 (B 46) (F 25), DE 24
DE MAIO DE 1975. DO MINISTf;RIO DAS RELAÇ0ES
EXTERIORES.
À Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Gcisci,
Presidente dn República.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o texto da
Convenção destinada a evitar a dupla tributação da renda, firmada
ern Brasilia, a 25 de abril de 1975, entre o Brasil c a Suécia. Esta
Convenção vem substituir a de 17 de setembro de 1965, o primeirc.
ato internacional sobre matéria tributária concluído pelo Governo
do flrasil.
2. Segundo as linhas gerais adotadas nos Acordos do gênero, a
Convenção, ora concluída," fixa novas alíneas de imposto incidente
sobre dividendos, juros e roy1ltles pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante, a um residente, seja ele pessoa ffsica ou
jurí<lica, do outro Estado Contratante,
3. Ao fixar estas novas aliquotas de imposto, a presente
Convenção cria condições favorâveis ao desenvolvimento das relações econõmicas entre o Brasil c a Suécia, estimula o fluxo de capitais e de tecnologia para o Brasil, propicia o aumento do intercâmbio
entre os dois países, no campo artístico, cultural, cientifico e desportivo, e evita a evasão fiscal cm matéria de imposto de renda.
4. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente,
considero a Convenção em apreço merecedora da aprovação do
Poder Legislativo c, para tal, junto à presente um projeto de mcn·
sagcm, a fim de que Vossa Excelência, se assim houver por bem, se
<iigne encaminhá-la ao Congresso Nacional, nos termos do Artigo
44, inciso I, dn Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se·
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. :Azeredo da Sll•elra.
CONVENÇÃO ENTRE O BRASIL E A SUf;CJA PA·
RA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO EM MATf;RIA
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do Brasil c
O Governo do Reino da Suécia,
Desejando concluir uma Convenção destinada a evitar a dupla
tributação em matória de imposto~ sobre a renda, acordaram no
seguinte:
ARTIGO I
Pessoas Vlsadu
A presente Convenção ge aplica às pessoas residentes de um ou.
de ambos os Estados Contratantes.

ART!G02
Impostos VIsados
I. Os impostos aluais aos quais se aplica a presente Convenção são:
a) no caso do Brasil:
-o imposto rcderul de rendu, com exclusão das incidêncios sobre remessas excedentes c utividadcs de menor importQncin;

(doravante referido como "imposto brasileiro");
b) no caso da Suécia:
I) o imposto estatal sobre a renda, inclusive os impostos dos
marinheiros e o imposto sobre os cupons;
li) o imposto sobre os lucros nilo distribuídos;
III) o imposto sobre as distribuições no caso de redução do
capital ou de liquidação de uma sociedade;
IV) o imposto sobre os profissionais de cspctâculos;
V) o imposto comunal sobre a renda;
(doravante rcreridos como "imposto sueco").
2. Esta Convenção tambóm será aplicável a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente introduzidos, seja cm adição aos impostos anteriormente mencionados, seja em sua substituição. As autoridades competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão mutuamente de
qualquer modificação substancial que tenha ocorrido cm suas respectivas l~gislações tributárias.
ARTIGOl
Definições Ger~ls
I. Na presente Convenção, a não ser que o contexto imponha
interpretação diferente:.
a) o termo "Suócia" designa o Reino da Suécia, incluindo
qualquer área adjacente ao seu mar territorial, sobre a qual, cm conformidade com a legislação sueca c o direito internacional, a Suécia
possa exercer os direitos relativos à exploração c utilização dos recursos naturais do fundo e do subsolo do mar;
b) o termo "Brasil" designa a República Federativa do Brasil;
c) as expressões "um Estado Contratante" c "o outro Estado
Contratante" designam a Suécia ou o Brasil, consoante o contexto;
d) o termo "pessoa" compreende uma pessoa fisica, uma sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
e) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica ou
qualquer entidade que, para fins tributt\rios, seja con~idcrada como
pessoa jurídica;
f) as expressões "empresa de um Estado Contratante" c
"empresa do outro Estado Contratante" designam, respectivamente,
uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante
c uma empresa explorndora por um residente do outro Estado
Contratante;
&) a expressão "tráfego internacional" inclui o tráfego entre lugares de um pais, no curso de uma viagem que se estende a mais de
um pais;
h) a expressão "autoridade competente" designa:
I) na Suécia:
O Ministro das Finanças ou seu representante autorizado;
li) no Brasil:
O Ministro da Fazenda, o Secretârio da Receita Federal ou seus
representantes autorizados.
2. Para aplicação da presente Convenção por um Estado Contratante, qualquer expressão que niio se encontre de outro modo defi·
nida terá o sentido que lhe é atribuído pela legislação desse Estado
Contratante relativa nos impostos que sào objeto da Convenção, a
niio ser que o contexto imponha interpretação di[ercntc.

ARTIG04
Domicilio Fiscal
I. Para os fins dn presente Convenção, a expressão "residente
de um Estado Contratante" designa qualquer pessoa que, cm virtude
da lcgislaçilo desse Estado, está ai sujeita a imposto cm razão de seu
domicilio, de sua residência, de sua sede do dircçilo ou de qualquer
outro critério de n'aturezn an11loga.
2, Quando, por força das disposições do parágrafo I, uma
pessoa física ror residente de ambos os Estados Contratantes, n
situação scrii resolvida de acordo com as seguintes rcgrns:
o) será considcrnda como residente do Estudo Contrntante em
que ela disponha de uma habitação permanente cm ambos os Esta·
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tratante com o qual suas ligações pessoais e económicas sejam mais
estreitas (centro de interesses vitais):
b) se o Estudo Contratante cm que tem o centro de seus in·
tcresses vitais não puder ser determinado, ou se niio dispuser de uma
habitação permanente cm nenhum dos Estados Contratantes, será
considerada como residente do Estudo Contratante cm que permane·
cer habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados Con·
tmtuntes ou se não permanecer habituahncnte cm nenhum deles,
será· considerada como residente do Estado Contratante de que for
nacional:
d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes ou se não
for nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos
Estados Contratantes resolverão a questão de comum acordo.
3. Quando, cm virtude :las disposições do parágrafo I, uma
pessoa que não seja uma pessoa tisica for um residente de âmbos os
Estudos Contratantes, será considerada como residente do Estado
'Contratante em que estiver situada a sua sede de direção efetíva.
ARTIGOS

Estabelecimento Permanente

5, Uma empresa de um Estado Contratante nilo será considera·
da como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado
Contrutunte pelo simples fato de exercer a sua ·atividade nesse outro
Estado por intermédio de um corretor, de um comissãrio geral ou de
qualquer outro agente que goze de um st•tus iodcpcndcntc, desde
que essas pessoas atucm no âmbito de suas atividades normais.
6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante
colitroiUr ou ser controlada· por uma sociedade residente do outro
Estudo Contratante, ou eKercer sua utividade nesse outro Estado
(quer seja atruvé:s de um estabelecimento permanente, quer de outro
mudo) não será, por si só, bustame para fazer de qualquer dessas sociedade~ estabelecimentos permanentes da outra,
ARTIG06

RendlmentGs de Benslmoblll'rillf
I. Os rendimentos de bens imobílíàríos são tributãveis no Esta·
do Contratante em que esses bens estiverem situados.
a) A expressão "bens imobiliãrios", com ressalva das disposi·
ções das alíneas b) e c) abaixo, é definida de acordo com a legi•lação
do Estado Contratante em que os bens em questão estiverem situa·

dos;

b) contudo, u expressão compreende, em qualquer caso, os aces·
I. Na presente Convenção, a expressão "estabelecimento per·
sórios da propriedade imobíliãria, o gado e o equipamento utílízado
munente" designa uma instalação fiKa de negócios cm que a empresa
. nus explorações agrlcolas e florestais, os direitos a que se aplicam as
exerça toda ou parte de sua atividade.
disposições do dirOíto privado relativas à propriedade imobiliària, o
2. A expressão hcstabc:lccimento pcrmnnentc, abrange
usufruto de propriedade imobiliãria e os direitos aos pagamentos
especialmente:
variáveis ou lixos pela exploração, ou concessão da exploração, de ja·
a) uma sede de direçào;
zidus minerais, fontes e outros recursos naturaisi
b) uma sucursal:
c) os navios, barcos c aeronaves não são considerados bens
c) um escritório:
imobiliários.
d) uma fábrica:
· 2. O disposto no parágrafo I aplica-se aos rendimentos derivae) uma oficina;
dos da exploração direta, da locação, do arrendamento ou de qual·
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de extração
quer outra forma de exploração de bens imobíliârios.
de recursos naturais;
3. O disposto nos parágrafos I e 3 aplica-se ig~almente aos
g) um canteiro de construção ou de montagem, cuja duração
rendimentos provenientes de bens imobiliários de uma empresa, as·
exceda seis meses.
·
sim como aos rendimentos de bens imobíliãrios que sirvam para o
3. A expressão "estabelecimento permanente" não compreen·
exercício de uma profissão liberal.
de·
ARTIGO?
a) a utílízação de instalações unicamente para fins de ar·
mazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias per·
Lucros das Empresas
tencentes à empresa:
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias perten·
I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são
contes à empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua ativida·
de no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento per·
ou entrega;
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias per· muncnte ai situado. Se a empresa exercer sua atividadc na forma indi·
tencentes à empresa unicamente para fins de transformação por ou· cada, seus lucros serão tributãveis no outro Estado, mas unicamente
nu medida em que forem utribulveis a esse estabelecimento pcrma·
tra empresa;
,
d) u manutenção de uma instalação lixa de negócios unicamen· nente.
te pura fins de comprar bens ou mercadorias, ou obter informações
2. Quando uma empresa de um Estado Contratante exercer sua
utividude no outro Estudo Coniratantc através de um estabelecimenpara n empresa:
e) a manutenção de uma instalação lixa de negócios unicamen· to permanente ai situado, serão atribuídos em cada Estado Contra·
te pura fins de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas tunte a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se
científicas ou de utividades análogas que tenham um caráter pre- constituísse uma empresa distinta c separada, exercendo atividades
idênticus ou similares, em condições idênticas ou similares, c
paratório ou auxiliar pura a empresa.
4. Uma pessoa que utue num Estado Contratante por conta de transacionundo com absoluta independência com a empresa de que é
uma empresa do outro Estado Contratante- c desde que n~o seja uln estubelecimento permanente.
um agente que goze de um status independente contemplado no
3. No cálculo dos lucros de um cstubelecimento permanente, é
parágrafo 5 ...:. scrã considerada como "estabelecimento permanen- permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para ~
te" no primeiro Estudo, se tiver, e exercer habitualmente naquele Es- consecuçilo dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo
tudo, autoridade pura concluir contratos em nome da empresa, u nilo us despesas de udministruçüo c os encargos gerais de dircçilo assim
sor que suas utividudes sejam limitadas à compra de bens ou mer· rcalíludos.
4. Nenhum lucro serll atribuído u um estabelecimento pcrmu·
cudorius puru u empresa.
Contudo, uma sociedade de seguros de um Estudo Contratante ncnte pelo simples fato de comprur mercudorius pura a empresa.
5. Quundo os lucros compreenderem elementos de rendimentos
ser{t considerada como tendo um cstubelecimcnto permanente no OU·
Iro estudo Contrutunte, desde que, através de pessoa nilo menciona· tratados separadamente nos outros artigos du presente Convcnçilo,
du no purágrufo 5 ubuixo, receba prêmios ou segure riscos nesse OU· us disposições desses artigos nilo serílo ufctudus pelas disposições des·
te Artigo.
tro estudo,
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NuegaçãÔ Marllima e Aérea

I. Os lucros provenientes da exploração, no tràfego internacional, de navios ou aeronaves só süo tributàveis no Estado
Contratante cm que estiver situada a sede da direçãu efetiva da
empresa.
2. O disposto neste Artigo somente se aplica à parte do lucro do
COiJSÓrcio de transporte uérco sueco, dinamarquês e norueguês "The
Scundinavian Aírlines Systcm" (SAS) que corresponder à participação acíonúria do sócio sueco "A. B. Aerotransport" (ABA) no
capital do consórcio.
ARTIG09
Enopresas A5socladus
Quando:
,
a) uma empresa de um Estado Contratante participar direta ou
indirctamcnte da direção, controle ou capital de uma empresa do
outro Estudo Contratante, ou,
b) as mesmas pessoas ·participarem di reta ou índiretam~nte da
dircção, controle ou capital di: uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro E>tado Contratante c, em ambos
os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas rc1açücs
Cl.lfoerciois ou financeims, por condições aceitas ou impostas que
defiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes,
os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das
empresas mas nilo o foram por causa dessas condições, podem ser
incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tal.
ARTIGO iO
Dividendos
I. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um
E>t:tdo Contratante a um residente do outro Estado Contratante são
tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado
Contratante onde reside a sociedade que os paga, c de acot·do com a
legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não
podcrã excodcr:
a) IS por cento do montante bruto dos di·,idendos se o bener.ciário for uma sociedade (excluindo-se as sociedades de pessoas);
b) 25 por conto do montante bruto dos dividendos cm todos os
demais ca~s.
A•; autoridades competentes dos E~tados Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a forma de aplicar esta limitação.
.Este parágrafo não afetarà a tributação do sociedade com rel'erênciu aos lucros que deram origem aos dividendos pagos.
3. O disposto nos parágrafos I c 2 nuo >c ap!lca quando o beneficiário dos dividendos, residente de um Estado Contrhtante, tiver,
no outro Estudo Contratante de que é residente a sociedade que paga
os dividendos, um estabelecimento permanente a que estiver ligada
efctivumente a participação geradora dos dividendos. Neste caso,
serão uplicúvcis as disposições do Artigo 7.
4. O termo "dividendos" usado no presente Artigo, designa os
rendimentos proveniontcs de ações, açõcs ou direitos de fruição,
açiies d~ empresas mincradorns, partes de fundador ou outros direi·
tos de participação cm lucros, com exceção de créditos, bem como
rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos rendimentos de uções pela legislação fiscal do Estado Contratante cm
que u sociedade que os distribuir seja residente,
'
5. Quando uma sociedade residente da Suécia tiver um estabelecimento pcrmuncnt~ no Brasil, esse estabelecimento permanente
poderá ai estar sujeito a am imposto retido na fonte, de acordo com
a lcgislaç~o brasileira. Todavia, esse imposto nilo poderà exceder
15% do montante bruto dos lucros do estabelecimento permanente,
determinado após o pagamento do imposto de renda de sociedades
•rcfcrt:ntt!S 11 esses lucros.

6. A limitação da uiíquota do imposto prevista nos parllgrafos 2
a) c 5 não se aplica aos dividendos ou lucros pagos ou remetidos

untes da expiração do 3° uno caiendârio, contado a partir do imo em
que a Convenção entrar em vigor.

ARTIGO ii
Juros
I, Os juros próvçnícntes de um Estado Contratante e pagos a
um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse
outro Estudo,
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contra-.
tanto de que provêm, c de acordo com a legislação desse Estado, mus
o imposto assim estabelecido não poderà exceder:
a) 25 por cento do montante bruto dos juros, se o beneficiário
for uma pessoa lisica ou uma sociedade de pessoas;
b) 15 por cento do montante bruto dos juros, ~m todos os demais casos.
As autoridades competentes dos Estados Contratant's
estubeiecerilo, de comum acordo, a forma de aplicar 'sta limitação.
3. Não obstante o disposto nos parâgrafos I c 2, os juros
provenientes de um Estado Contratante, e pagos ao Governo do
outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política ou autoridade local, ou a qualquer agência (inclusive, uma instituição financei·
ra) di: propriedade exclusiva daquele Governo, <jc uma sua subdivisão politica ou autol'idade local, bem como ao Banco Central desse
oulro Estullo 'Contratante, são· isentos de imposto no primeiro
Estado Contratante.
4. O termo ''juros" usado no pres~nte artigo designa os rendimentos d:t dívida pública, de títulos ou debêntures, acompanhados
ou nuo de garantia hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros, e de créditos de qualquer natureza, bem como outros rendimentos que, pela legislação tributária do Estudo Contratante de GUC
provenham, sejam assemelhados aos rendimentos de importâncias
emprestadas,
5. as disposições da:; parágrafos I e 2 não se aplicam se o
beneficiário dos juros, rosidente de um Estado Contratante, tiver, no
outro. Estudo Contratante de que provenham os juros, um estabelecimento permanente ao qual se ligue efctivamentc o crédito gerador
dos juros. Nesse caso, aplicar-se-â o disposto no Artigo 7,
6. A limituç~o estabelecida no parágrafo 2 ni'io so aplica uo~
juros provenientes de um Estudo Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de uma empresa do outro Estado Contratante
situada em um terceiro Estado,
7, Os juros serão considerados provenientes de um Estado
Contratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua
suhdivísão política, uma autoridade local ou um residente des&e
Estudo, No entanto, quando o devedor do• juros, residente ou não
de um Estudo Contratante, 'tiver num Estado Contratante um
cstnbelccimento permanente pelo qua! haja sido "ontrafda u obrígaçilo que dú origem aos juros e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento desses juros, tais juros serilo considerados provenientes do Estudo Contratante cm que o estabelecimento permanente estiver situado.
8, Se, em conseqUência de relações especiais existentes entre a
devedor c o credor, ou entre ambos c terceiros, o montante dos juros
pagos, tendo cm conta o crédito pelo qual são pagos, exceder àquele
que .,.cria acordado entre o devodor e o credor na ausência de tais
relnções, as disposições deste Artigo se aplicam apenas u este último
moíitunte, Neste Caso, u parte excedente dos pagamentos será tributável conforme a legislação de cada Estado Contratante c tendo
cm conta us outras disposições du presente Convenção,

ARTIGO 12
Royaltles
I, Os royaltles provenientes de um Estudo Contratante e pagos
u um residente do outro Estado Contratante silo tribut6veis nesse
outro Estudo.
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2.· Toda viu, esses royaltles podr.m ser tributados no Estado
ARTIGO 14
Contratante de que provêm, e de acordo com a legislaçilo desse
Profissões Independentes
Estudo, mas o imposto assim estabelecido não poder Aexceder:
a} 25 por cento do montante bruto dos ruyaltles provenientes
I, Os rendimentos que um residente de um Estado Contratan·
·do uso ou du concessão do uso de marcas de indústria ou comércio;
te obtenha pelo cxercfcio de uma profissão liberal ou de outras ativi·
b} 15 por cento em todos os demais casos,
dndes independentes de caráter anâlogo só silo tributáveis nesse Esta·
As autoridades competentes dos Estados Contratantes estabele· do, a niio ser que o pagamento desses serviços e atividades caiba a'
ccrilo, de comum acordo, a forma de nplicar esta limitação.
um estabelecimento permanente situado no outro· Estado Contratan·
3. O termo "royaltles" empregado neste artigo designa as te ou a uma sociedade residente desse outro Estado. Nesse caso, esses
remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pola rendimentos são tributáveis nesse outro Estado.
concess,ão do uso de um direito de autor sobre uma obra litet•âria,
2. A expressão uprofissilo liberal" abrange, cm especial, as ati·
artfsticá ou cientifica (inclusive, os filmes cinematogrâficos, filmes ou vidadc'S independentes de caráter cient(fico, técnico, literário,
fitus de gravação de programas de' televisão ou radiodifusiloj, artístico, educativo e pedagógico, bem como as atividadcs indepen·
qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, desenho ou dentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitctos, dentistas c
modelo, plano, fórmula ou processo secretos, bem como pelo uso ou contadores.
pela concessão do uso de ur.t c4uipamento industrial, comercial ou
ARTIGO IS
ciontifico c por informaçõ•s correspondentes à experiência adquirida
no setor industrial, comercial ou cientítico.
Profi!i5Ões Dependentes
4. Os royalties serão considerados proveninctcs de um Estado
I. Com ressalva das disposições dos Artigos 16, 18, 19,20 c 21,
Contratante quando o devedor for o próprio Estado, uma· sua os sa\(trios, ordenados c outras remuncraçõ~s similares que um re5i..
subdivisão politica, uma autoridade ·local ou um residente desse dente de um Estado Contratante receber cm razão de um emprego
Estado. Todavia, quando o devedor dos royaltles, seja ou não ~crão tributáveis somente nesse Estado, a não ser que o emprego seja
residento de um E.<tado Contratante, tiver num Estado Contratante exercido no outro Estado Contratante, Se o emprego foi ai exercido,
um estabelecimento permanente com relação ao qual, haja sido as rem11nerações correspondentes silo tributáveis nesse outro Estado.
contralda a obrigação de pagar os royaltles e caiba a esse estabelc·
2. Não obstante as disposições elo parágrafo I, as
cimento permanento o pagamento desses royaltles, serão eles remunerações que um residente de um Estado Contratante receber
conoiderados provenientes de Estado Contratante em que o estabele· e1n função de um emprego exercido no outro Estado Contratante só
cimento permanente estiver situado,
suo tributáveis no primeiro Estado se:
a} o beneficiúrio permanecer no outro Esiado durante um
5. As disposições dos parágrafos I c 2 não se aplicam quando
o beneficiário dos royaltios, residente de um Estado Contratante, ti· período ou períodos que não excedam, no total, 183 dias do ano
ver, no outro Estaria ·con~ratante de que provêm os royaltles, um fiscal considerado;
b) as remunerações forem pagas por um empregador ou cm
estabelecimento permanente ao qual estilo ligados efctivamcnte o di:
rcito ou bem 4uc deu origem aos royaltles. Nesse caso, aplicar·se·ã o nome de um empregador, que r.ão é residente do outro Estado; e
c) o encargo das remunerações não couber a um estabclccinicn·
disposto no Arlig0 7,
6. Se, cm consc'!üi:ncia de relações especiais existentes entre o to permanente uu a uma instalação fixa que o empregador tiver no
devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos outro Estado,
3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo, as
royalties pagos, tendo om conta o uso, direito ou info,·maçi!o pelo
qual é pago, exceder àquele que seria acordado entre o devedor e o remunerações relativas a um emprego exercido a bordo de um navio
credor na ausência do tais relações, as disposições deste Artigo são ou de uma aeronave om tráfego internacional são tributáveis no' Esta·
UP,licúveis apen:1s a este último mon.tnntc. Neste caso, n parte excc.. do Contratante em que estiver situada a sede da dircção efetiva da
dente dos pagamentos será tributável conforme a legislação de cada empresa.
Estado Contratante e tendo em conta as outras disposições da pre·
sente Convenção.
ARTIGO 16
ARTIGO 13
Remunerações de Direçio
Ganhos de C~pltal
As remunerações de dircção e outras remunerações similares
I, Os ganhos provenientes da alienação de bens imobiliários, que um residente do um Estado Contratante recebe na qualidade de
conl'orme são definidos no parAgrafo 2 do Artigo 6, silo tributáveis m~mbro do conselho de diretores ou de um conselho fiscal de uma
no Estado Contratante em que esses bens imobiliários estiverem sociedade' residente do outro Estado Contratante silo tributáveis
situados.
nesse outro Estado.
2. Os ganhos provenientes. dn alienação de bens mobiliários
que fuçum parte do ativo de um estabelecimento permanente que
ARTIGO 17
uma empresa de um Estudo Contratante possua no outro Estado
Artlstu e Desportisllls
Contratante, ou de bens mobiliários constitutivos de uma instalaçilo
fixa de que disponha um residente de um Estado Contratante no
1, Não obstante as outras disposições da presente Convenção,
outro Estudo Contratante paru o exerclcio de uma profissão liberal, os rendimentos obtidos pelos protissionuis de espetâculo, tais como
incluindo ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento ilrtistas de teatro, de cinema, de rádio ou de televisuo e músicos, bem
permanente (isolado ou com o conjunto du empresa) ou dessa como os dos desportistas, pelo excrclcio, nessa qualidade, de suas ati·
instulação fixa, são tributltveis no outro Estado. No ontanto, os vidades pessoais, silo tributáveis no Estado Contratante em que essas
Nanhos provonientes da alienação de navios ou aeronaves utilizados atividudes forem exercidas.
uo tráfego interna~ionnl e de bens imobiliârios pertinentes b
2. Quando os serviços mencionados no parágrafo I deste ~r
cxplur:tçào de tais navios 1111 aeronaves somente serão tributlweis no ligo forem fornecidos num Estado Contt·atante por urna empresa do
listado Contratuntc em que estiver situada a sede da direçiio efetiva outro Estudo Contrntante, os rendimentos recebidos pela empresa
llu cmprcs"',
pelo forn•'Cimento desses serviços podem ser tributados no primeiro
3. Os gunhos provenientes da ulicnaçilo de quaisquer bens ou Estado Contt'ntante, não obstante as outras disposições da presente
direitos diferentes dos mencionados nos parágrafos I~ 2 silo tributfi., Convençilo,
veis cm mnbos os Estudos Contrutnntc:s.
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Pensões e Anuidades
1. Com ressalva das di&posições dos parãgrafos 1 c 3 do artigo
19, as pensões e outras remunerações similares que não c~cedcrem ·
um montante equivalente a US$ 4,000 cm um ano calendário, c anui·
d<1des pagas a um residente de ,um Estado Contratante s6 silo tribu·
túveis nesse Estado.
O montante da pensão que c~cedcr o limite acima mencionado.
scr:í tributável em ambos os Estados Contratantes.
'
2. No presente artigo:
a) a expressão "pensões e outras remunerações similares"
designa pagamentos periódicos efetuados depois da aposentadoria,
em conseqUência de emprego anterior, ou a tftulo de compensação:
·por danos sofridos em conseqUência de emprego anterior;
b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, paga·
periodicamente em prazos determinados durante a vida ou êurante
um período de tempo determinado ou determinãvcl, cm decorrência
de um compromisso de efetuar os· pagamentos como retribuição
plena c adequada em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que não seja
por serviços prestados).
ARTIGO 19
Pagamento:~ Governamentais

I. As remunerações, incluindo as pensões, pagas por um Es-'
tado Contratante, uma de suas subdivisões politicas ou autoridade'
local, quer diretamcnte, quer através dt fundos por eles constituldos,!
a uma pessoa física, cm conseqUência de s•rviços prestados a ~ssc Es·:
tudo, a uma sua subdivisão politica ou autoridade local, no exerclcio
de funções governamentais, ou de outras funções de caráter público,
são tributáveis nesse Estado. Tais remuncra~ões serão, entretanto,
tributáveis somente nesse Estado, se o bcnelic!Ario for nacional desse
Estado!
'
2. O disposto nos artigos 15, 16 e 18 aplica-se às remunerações
ou pensões pagas em conseqUência de sct·viços prestados no âmbito
de uma atividude comercial ou industrial exercida por um dos Es·
lados Contratantes, uma sua subdivisão pol!tica ou autoridade local.
3. As pensões pagas com'funáos provenientes da previdência
social de um Estado Contratante são tributáveis nesse Estado.

ARTIGO 20
Profesiores e Pe:ujulsador~s
Uma pessoa tisica que i:, ou foi em pcrlodo imediatamente an.:
terior à sua visita a um Estado Contratante, residente do outro Es-.
tudo Contratante, e que, a cortvite do primeiro Estado Contratante,:
ou de umu universidade, escola superior, escola, museu ou outra ins-,
tituição cultural do primeiro Estado Contratante, ou que, cum-:
prindo um programa oficial de intercãmoio cultural, permanecer!
· nesse Estado, por um perlodo niio superior a dois anos, com o tlnicol
fim de lecionar, proferir conferências, ou realizar pesquisas êm tais:
·instituições será isenta de imposto 'nesse Estado no que concerne à rc·'
muneruçüo proveniente dessa atividade, desde que essa ptssoa csteja1
sujeita u imposto no outro Estado Contratante.
ARTIGO 21
F.studantes
I. Uma pessou flsica que é, ou foi em perlodo imediatamente,
anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro:
Estudo Contratante, e que permanecer no primeiro Estado Contra·
tantc exclusivamente:
a) como estudunte de uma universidade, escola superior ou es·
colll do primeiro Estado Contratante;
b) como estagiário; ou
c) como beneficiário de uma douçilo, subvençilo ou pr<lmio con·
·cedido por umu orgunizuçilo religiosa, de caridade, cientifica ou edu·.

cacionul, cilm o fim primordial de estudar ou pesquisar, serã fsenta
de imposto •lo primeiro Estado Contratante no que concerne às
quantias que receber do exterior para fazer face à sua manutenção,

1

..:ducuçi\o ou trcina1nento,

2. Um estudante ou estagiário que é, ou foi em periodo'
imediatamente anterior ~ sun visita a um Estado Contratante, um
residente do outro Estado Contralante, c que permanecer no
primeiro Estado Contratante com o único fim de se educar ou de realizar treinamento, serã isento de imposto no primeiro Estado Contra·
tantc, por um período não superior a tr~s anos fiscais consecutivos,
no que concerne à remuneração que receber pelo emprego exercido
nesse Estado, desde que a remuneração não exceda, num ano fiscal,
o montante correspondente a US5 2,000.
ARTIG022

Rendimentos não expressamente mencionados
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não
expressamente mencionados nos artigos precedentes da presente
ARTÍG02f
Métodos para Eliminar a Dupla Trlbutaçlo
1. Quando um residente da S~í:cia receber rendimentos que, de
acordo com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis
no Brasil, a Suécia permitirá que seja deduzido do imposto que
cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante igual ao.
imposto sobre a renda pago no Brasil.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do
imposto de renda sueco, calculado antes da dedução, correspondente
aos rendimentos tributados no Brasil.
·
2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente do Brasil a
uma sociedade residente da Suécia serão isentos de imposto na Suí:·
cia na medida em que esses dividendos sejam isentos pela legislação
sueca. se ambas as sociedades forem suecas.
Essa isenção não será aplicável a menos que a parte princip'al'
dos lucros da sociedade que paga os dividendos provenha, direta ou
indirctamentc, de atividades empresariais que não sejam relacionadas :om a administração de títulos ou outros bens similares c
que essas atividades sejam exercidas no Brasil pela sociedade que
paga os dividendos ou por uma sociedade na qual possua no mínimo
25% do capital com direito a voto.
3: Na aplicação do parágrafo 1 deste artigo, no que se refe•e aos
dividendos mencionados no Artigo 10 pagos por uma sociedade residente do Brasil a uma sociedade (excluindo-se as sociedacies de
pessoas) residentes da Suécia, cujos dividendos não sejam, pelo parágrafo 2 deste Artigo, isentos de imposto na Su~cia, e aos royalties
mencionados no parágrafo 2b do Artigo 12, o imposto brasileiro será:
considcrudo como tendo sido pago com <\.aliquota de 25 por cento.
No que se refere aos juros mencionados no parágrafo 2b do Artigo:
11 o imposto brasileiro será considerado como lendo sido pago com
a aliquota de 20 por cento,
4. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de
acordo com us disposições da presente Convenção, sejam tributâveis
na Suí:cia, o Brasil permitirá que seju deduzido do imposto que co·
brur sobre os rendimentos dessa pessoa, um montante igual ao
imposto sobre a renda pago na Suécia.
Todavia, o montante dedu~ido não podcrli exceder n fraçilo do
imposto sobre u renda, calculado antes da dedução, correspondente
uos rendimentos tributados na Suécia.
5. Quundo, de acordo com a presente Convenção, um residente
de um Estado Contratante for isento de imposto nesse Estado
Contratante, com reluçilo u rendimento recebido do outro Estudo
Contratante, o primeiro Estado Contratante, ao calculat· o imp~sto
sobre 11 parte remanesccnt~ do rendimento dessu pessoa, poderá
aplicar u taxu do imposto que tcriu sido aplic6vcl se o rendimento,
isento de imposto nos termos du presente Convcnçito, não o tivesse'
sido.
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Nilo-di;crlmlna~ào

1. Os nacionms de um Estudo Conh·atantc nãü ficarão sujeitos
no outro Estado Contratante a nenhuma tributação ou obnguçào
concspondcnte, àifcrer:te ou mais ont!rosa do que aquelas a que csti·
v~1 em sujc:itos os nacionais desse: outro Estudo que st: encontrem nu
mesma situação.
2. O termo "nucionais11 dc:~igna:
a) todas as pessoas físicas que possuam u nacionalidade de um
Estado Contretuntc:
D) todas as !JCSsous jurídicas, sociedades de p~ssoas e asso-

ciações constituídas de acordo com a /c:gislaçào cm vigor num·
Estado Contratante.
3. A tributaçiio .de um estabelocimento permanente quo uma
empresa de urn Estado Contratanto poss'!ir no outro Estudo
Contruttmte não será menos favorável do que as das empi·esas desse
fJutro Estado Contratante que cxerçàm n mesma atividade.
Esta disposição não poderá ser interprct•da no sentido de
ob•·igar um Estado Contratante a cq,nccder às p~;:ssoas res;demes do
outro Estado Contratante as deduções pessoais, os abatimentos e
reduções de impostos cm função do estudo civil ou onoargos litmilia·
res concedidús aos seus j.)ióprios residentes.
4, As empresas cie um Estado Contratante c~jo capital pertcn·
cer ou for controlado, total qu parcialmente, dirt:ta ou indiretumen~
h~, por uma ou várias pessoas residentes do outro Estado Contratan~
1::, não iicarão sujeitas, no primtiro Estado, a n'!r.huma tributação
ou obrigacUo correspondente diversa ou mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou puderem c:star sujeitas as outras emprc:sas du
me:: ma natureza desse primeiro Estado.
5. No presente artigo, o t.:rmo .,tribuuu;ão.. designa os impostos de quaiquer natureza ou tlenominução.

ARTIGO 25
ProceriinJecto Amigável
I. Quando um residente do urn Estado Contraturote considerar

I'
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que as medidas tomadas por um ou :unbos os Estudos Contratantes
conduzem ou poderão conduzir, cm rclaçíio a si, u uma tributnção
em desa~ordo curo a prt:sente Convcp~ão, podcrú, indepc::ndt:ntt:mcnt~ dos n:cursos rJrcvistos pelas lcgisiaçõ~:s nacionais dess~.:s
Esiados, submeter a seu caso à apreciação Ju autoridade competente
do Estado Controtante de que i! residtntc.
2. Essa autoridaàe competente, se a reclumuçâo se lhe afigurur
justincad:o e não estiver cm condições de lhe dar uma solução
:-.alisl'~ti.ória, csl'on;ar-sc~it por resolver a qucslão de comum acordo
com a autoridade campctcnte do outro Estado Contratante. a fim de
~\'i tu r uma t1·ibutação :.:m desacordo \~om a prescnte Convenção.
3. As autoridades coo11petentcs dos Estados Contratante;
csforçur-se~ão por resolver, através de acordo ;.amigávcl, as dificuldades ou as duvidas que surgirem da intctpmação ou da aplicação
da p,·e;!it:nte Convenção. Poderão. também, consultar-~c mutunmt:ntc
cem vi:illls a climinur n dupia tributução nos casos nUa previstos na
prt:sente Convenção.
4. As ~UtOI'idades competentes dos Est•dos Contratantes
potlcriio comunicur~se dirctumente a tim de chcg.arem u ucordo nos
termos dos parL1gmfos anteriores. Se, puru !'Otci\itar a renli1.açf1o dc:ss~
ucordo, t.ornur~se uconselhilvcl realizar trocas d~: emendimentos
verbais, tais entendimentos poderão ser detuudos no ümhito de uma
Comissão de repn:st:ntuntcs dus uutoridndes competentes dl'S
Estados Cmltratuntcs.
ARTIGO 26
Troe~&

I

de lufanmv;ões

I. As autcl·idlidl!!\ \~ompetcntcs dos éstudos Contratantes tro·
<:anlo entre si us iuformhçÕc:i neccsslirius purtt uplicur us disposições
da ("re:i1:ntc ConvcnçUo c Jai'o leis internus dos Estudo:~ Contntluntes
1

rehnivus aoli impo!;tos que são objeto du presetllc Convem;ão, nu
rnodida cm yue a tributaçào ncias prevista fo•· confonne com a
presente Conv~nçào. Todas as informações assim troCadas serão
cor,sideradas s~.:crctn;; e só poderão ser comunicadas às autoridades
(inclusive, u1n tribunal) encarrc:guàas do lani,inmc·nt.J ou cobrança
dos imposto~ que ;ão ubjeto da Convenção.
2. O disposto no parúgrafo I não poderá, em caso algum. ser
interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contratant'=s a
obrigaçiio:
a) de tomnr mcdidns odministrativas contrftrias à sua h:gislhção
ou à suu prálica !tdministrntiva ou tls do outro Estado Contratante;
b) de fornecer informações qu< não pod:riurn ser obtidas com
ba!\t n:Lrtua legislação ou no àmbitt'.' dn sua prática administrativa
norma! ou d:!s do outro Er.lado Contratante;
c) de fornecer inform:a~ões rt:veladoras de secr~dos comtrciais,
industriais, profissionais ou dt: processos r.omerciais ou industriais,
ou informações cuja comunic~çüo seja contrária à ordem pública.

t.RTIGO 27
Funcionários Diplomáticos e Consulares
Nada nu pr<sente Convenção prejudicará os privilégios fiscais
de que se benelici.!.m os funcionários diploroáticos ou consulares em
virtude d~ regras gerais do direito internacional ou de disposições de
acordos cspc:ciais.
ARTIGO 28
E~trada

em Vigor

A pre~cntl! Convcn<;ão será ratificada e os instrumeíltos c!e rntificução serão trocados em Estocolmo tão logo seja passive:.
A presem te Convençtiu cntrarú cm vigor
da troca dos imtrumentos dt: l'atilk:açdo e. as suas disposições serr1o aplicáveis:
I - no que conceme nos impostos cobraôcs por meio de retenção nu fontt, às importíincius pagm; llU remetidos no ou depois do
primeiro dia de:: janeiro do tmo calendário imediatamente sCguinte
ltqucle cm que a Convençüo entrar em vigor;
lt - no que concc:me aos outros impostos sobre a renda, uos
rendimentos rl!ccbidos no ou depois do pdn11:iro âia de janeiro dü
ano caiundúrio imeóiaLumcnLe segumtc üquele em que u Convenção
~:ntrnr em vigor.

O Acordo <ntr<: a Sui:citi c o Brasil para evitar a duplo tributa·
ção em m~ttéria de impostos sobre a r~nda e o capital, assinado no

Rio de Janeiro n 17 de sctcmbm de 1965, cesstuà de vigol'ar, relativumcntt: aos impostos retidos nu fonte c aos outros impostos sobre a
renda a p~utir da dum ern que a presente Convenção entrur tm vigor,
de ucordo com o parúgrnfa 2 deste Artigo. No que se refere ao imposto sueco sobr• o cupital, o Acordo será nplioado pela útLima vez com
relaçi\o m1 capital possuído por ocasião da txpiruçUo d,, uno em que
u presente Convenção entrar em vigor.

ARTIG029
Denúncia
A presentt: Convcw;Uo permanecerA em vigor indctinidamcntc.
mas qualquer Estado Contl'Utunte poderú denunci!t-lu depois de
decorrido um período de tri:s unos a contar du d:Uu dt: suu entrada
cm vigor mediante um 4wiso escrito de denGncia ~ntrt:gue uo outro
Es~udo Contrutuntc ~1truv~s dos cunais diplomúlicos, desde: que tal
aviso seja dildo ati: ou antes do dia lO de junho de qualquer unco
culendúrio. Nesse cuso, n Conven~ào mlo se:: ~pli~urà:
I - no que conccrr.c aos impo.lto~~tidos na fonte, Us importlint:i.ls JHI!~as ou remetidas depois du ex~Piru!;l\o dú uno cah:mlário no
qual o uvisv de dcn(mcia lenha liido àndo:

-34II - no que concerne aos outros impostos sobre a renda, os
rendimentos recebidos depois da eKpiraçllo do uno calcndârio no.
qual o aviso de denúncia te11ha sido dado.
··
Em testemunho do que, os abaiKD ru;sinados, para isso devida·
mente uutoriludos, assinaram a presente Convenção e nela apuseram
seus S!!los.
Feito cm Brasilia, no dia 25 de abril de 1975 em duplicata, nas
lfnguos portuguesa, sueca e inglesa, sendo os três igualmente autônti·
cos. No caso de qualquer divergência na interpretação, prcvalcccrii ~
texto em lingua inglesa,
Pelo Governo da República Fedemtiva do Brasil: a) Antonio F.
/,zeredo da Sll..lra. - Pelo Governo do Reino da Suécia: u) Bengt
Odcvall.
PROTOCOLO
No momento da aS<inatura da Convenção para evitar a dupla
tributuçiio cm matC:'I'ia de impostos sobre a renda, entre o Governo
da Rcpí1blica Federativa do Brasil c o Governo do Reino da Suécia,
os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados pelos seus
respectivos Governos, acordaram nas seguintes disposições que cons·
titucm parte integrante da Convenção.
I. -Ad/Artigo 10, parágrafos la e 5, Artigo 11, parágrafo lb,
Artigo 11, parágrafo lb e Artigo 13, parágrafo 3.
a) As disposições do mencionado parágrafo 3 do Artigo 23 serão aplicáveis somente nos primeiros I Oanos de vigência da Convcn·
,ção;

b) as limitações da alíquota do imposto previstas nos parágrafos 2a e 5 do Artigo lO, parágrafo 2b do Artigo 11, e parâgrafo 2b do
Artigo 12 serão aplicáveis somente nos primeiros lO anos de vigência
da Convenção;
c) depois da expiração do perrodo de lO anos mencionado nas
alineus a) e b) acima, as autoridades competentes poderão consultar·
se mutuamente a fim de determinar se aquele pcrlodo serã ampliado.
l. Ad/Artigo 10, parágrafo 5
Fica entendido que as disposições do parágrafo acima
mencionado nüo são conflitantcs com as disposições do parágrafo 3
do Artigo 24.
3. Ad/Artigo 14, par,grafo 4
Na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente Con·
venção, permitir que os royalties, mencionados no parágrafo 3 do Ar·
tigo 12, pagos por uma empresa residente do Brasil a uma empresa
residente de um terceiro Estado não localizado'na América Latina, e
que possua no mínimo 50 por cento do capital da empresa residente
do Brasil, sejam dedutlveis para efeito de determinação dos lucros
tributáveis dessa empresa, uma dedução igual será automaticamente
aplicável, em condições similares, a uma empresa residente do Brasil
que pague royalties a uma empresa residente da Suécia.
Fica entendido que a presente disposição da lei brasileira con·
cernente à não-dedutibilidadc dos royalties, conforme acima indicado, nüo í: conOitantc com o parágrafo 4 do Artigo 24 da Convenção.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, para isso devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo e nele afixaram seus respectivos selos.
Feito em Brasllia no dia 25 de abril de 1975, em duplicata em lln·
guas portuguesa, sueca e inglesa, sendo os três textos igualmente
autênticos. No caso de quulquer divergência de interpretação, prevalecerá o texto em llngua inglesa.
·
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a) Antonio F.
Azercdo da Silveira. - Pelo Governo do Reino da Suécia: a) Bengt
Ode• ali.
(ils Conu:r.,·ües de Re/açües E."rerlores, de Economia e de
Finanças.)

que seja levantada a proibição contida na Resolução n• 58/68, do
Senado Federal:
·
N• 163/75 (N• 265/75, na origem, de 1•·9·75), a fim de que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Divinolândia (SP) a elevar cm
CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, épossa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica
do Estado de São Paulo S.A., destinado à construção de uma cstaçilo
rodoviária local;
N• 164/75 (N• 266/75, na origem, de 1•·9·75), a fim de que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Cafelândia (SP) a elevar cm
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) o montante de sua dlvi·
da consolidada, e possa contratar empréstimo junto à Caixa Eco·
nõmica do Estado de São Paulo S.A., destinado a financiamento de
serviços de pavimentação de vias públicas da sede daquela cidade;
N• 165/75 (N• 267/75, na origem, de 1•·9·75), a fim de que seja
.autorizada a Prefeitura Municipal de Santa Lúcia (SP) a elevar em
Cr$700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, c poss:i contratar empréstimo junto à Caixa Econômica
do Estado de São Paulo S.A., destinado ao financiamento de servi·
ços de pavimentação asfáltica de ruas c avenidas daquela cidade;
N• 166/75 (N• 268/75, na origem, de 1•·9-75), a fim de que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista (SP) a elevar
em CrS 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua di·
vida consolidada, e possa contratar empréstimo junto à Caixa Eco·
nõmica do Estado de São Paulo S.A., destinado a financiar a
execução de serviços de pavimentação de ruas c avenidas daquela
cidade;
N• 167/75 (N• 269/75, na origem, de 1•·9·75), a fim de que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de. Glicério (SP) a elevar cm
CrS 400,000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, e possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinado a financiar obras de
pavimentação e serviços correlatas em logradouros públicos daquela.
cidade.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de
Constituição e Justiça,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.

Sobre a mesa

t:: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•143, DE 1975
Dispõe sobre o exercício de cargo de admlnl•traçio slndl·
cal ou de representaçio econômlca ou pron..lonal pelo
aposentado.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ 2• do art. 540 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 540 ........................................... .

............... ,, .................................. ······.

§ 2• Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou
trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem cm desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido
convocados. pura prestação de serviço militar, não perderão os respectivos direitos sindicais c ficurilo isentos de qualquer contribuição,
nilo podendo, exccção feitu ao aposentado, exercer cargo de administração sindical ou de representação cconômica ou profissional,"
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo,
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.
J ustificaçilo

O SR. !'RESIDENTE (Wilson GonçaiV<'S)- A Presidência receA Consolidução das Leis do Trubalho impede ao aposentado
beu us seguintes Mcnsugens, pelas quais o Senhor Presidente da exercer cargo de udministruçi\o sindical ou de rcprescntaçilo eco·
República, nos termos do disposto no urt. 42, item VI, da Constitui- nômicn ou profissionul, embora lhe garanta o gozo dos direitos
çào, submete uo Senado propostlls do Sr. Ministro da F<1zenda paru simlicuis,

:l

.'
!

-35Assim sendo, i_n~xp~icavelmente, é dispensada a colaboração de
pessoas que, pela vtvencta de longos anos, estilo perfeitamente inteirndas._do~ pl'obl~mas da categoria que integram e, portanto, têm
cxpenencta sulictente para responder pelos destinos de sua agremiação profissional.

J
f

J

Em virtude da precariedade em geral das balanças usadas para
aferição surgem, freqUentemente, sí:rios transtornos pura os empresários e motoristas de caminhões e carretas.
No elenco das angustiantes implicações, veriflcu·se a formação,
nus proximidades dos postos da Policia Rodoviãria Federal, de
longas nlas à espera da pesagem, que é uma exigência válida porque
O aposentado, mais do que o em atividaáe, dispõe de quase to- decorre do cálculo feito na construção das pontes e da pavimentação
do o tempo, a fim de dedicar-se às tarefas ligadas à participação na das nossas estradas. Não se nega, portanto, Sr. Presidente, que a forvida sindical.
malidade é inteiramente essencial e deve ser adotada.
O Proíeto ora submetido ao exume do Congresso Nacional,
Fizemos ver ao Sr. Ministro dos Transportes que os empresários
decorre de sugestão formulada pelo Primeiro Congresso dos Aposen- c os motoristas há muito tempo vivem a angústia c a aflição do pro·
tados e Pensionistas do Brasil, e obíetiva garantir ao aposentado o blema. E buscamos, então, uma solução que conciliasse o alto in·
direito de votar e ser votado nas eleições.sindicais.
· tcressc da segurança de nossas estradas com a conveniência e a celeriSala das Sessões, em 2 de setembro de 1975. :_ Benj1mlm F1r1h.
dade do transporte de carga, em nossas rodovias federais.
Diante das razões que expusemos o Sr. Ministro Dyrceu Nogueira, acatando-as, aceitando-as, respondeu-nos que recomendaria
LEGISLAÇÃO CITADA
uo DN ER a adoção de novo processo que consistirá 'num sistema
DECRETO-LEI N15,45l, DE 11 OE MAIO DE 1943
de amostragem com intervalos razoáveis, suprimindo-se o sistema
Consolidação das Leis do Trabalho atual que é o de pesagem de veiculo por veiculo, o que acarreta,
tendo em vista, repito, a precariedade, via de regra, das balanças existentes, a formação de filas, constrangedoras e angustiantes, de caminhões c carretas.

Art.S40 ........................................... ..
§ 2• Os associados de sindicatos de emprcgad.os, de agentes ou
trabalhadores autõnomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem cm desemprego ou falta de trabalho OM tiverem sido
convocados para prestação de serviço militar, não perderão os
'respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação cconõmica ou profissional.

(Às Comlssõe.r de Constlwlçào e Ju.rrlça e de l.egislaçào
Social.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonça!Yes)- O projeto serã publicado e remetido às comissões competentes,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Hã oradores ins·
cri tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rczende, que fa·
Iará como Líder.

':

Esta a recomendação que o titular da Pasta dos Transportes vai
fazer à nossa autarquia rodoviÚia federal.
Na' oportunidade, solicitamos a S. Ex• a concessão de anistiar
relativamente às multas aplicadas cm decorrõncia da pesagem de
veículos de transporte de carga. Quanto a este último item, S. Ex•
disse que submeteria o assunto à apreciação do órgão competente,
estudando-se a possibilidade de atendimento.
Registramos, Sr. Presidente, este auspicioso fato que, sem dúvida nénhuma, vai agradar aos empresários e motoristas de caminhões
e carretas, conciliando, também, como já salientamos, a necessidade
de permanente vigilância em ob•êquio da segurança de nossas
estradas e obras de arte rodoviárias, com o interesse c a celeridade do
transporte de carga nas mesmas rodovias.
Com estas palavras, Sr. Presidente, desejo gravar nos Anais da
Casa a sinceridade do nosso agradecimento pelo pronto atendimento
que o Sr. Ministro Dyrceu Nogueira concedeu à reivindicação que
conduzimos no seu alto estudo e atenção. (Multo bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Concedo a palavra ao nobre Senadol' Lourival Baptista.(Pausa.)
S. Ex• não está presente,
Conceáo a palavra ao nobre Senador Fausto Castclo-Bran:o,
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra no nobre Senador Marcos Freire.

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA) (Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB) (Pronuncia C1
Presidente, Srs. Senadores:
seguinte dlsamo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na boa companhia do Prefeito Teodorico de Assis Ferraz c do
Em 1973, iniciava-se uma contenda judicial no Supremo Tri·
Vice-Prcfcito Arício Franco, mantivemos, na manhil de hoíe, demo·
bunal Federal em torno da coleção de arte de Abelardo Rodrigues,
rada audiência com o Ministro Dyrceu Nogueira.
nascido, crescido e vivido no meu Estado ...
O nosso encontro com o titular da Pasta dos Transportes, obviamente, teve como objetivo cmfoca.r e discutir alguns assuntos de alto
O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA)- A chamuda "guerra sun·
interesse pura o Estado do Espírito ,Santo,
lu •••"
De logo, recolhemos de S. Ex• excelente impressão, quer pelo
O SR. MARCOS ~'REIRE (Pernambuco-MDB) -- Relembra
descortino com que examinou os problemas drenados àquela aumuito bem, o nobre Senador Ruy Santos, que esse episódio veio a ser
diência, quer pela cativante atenção dispensada cm tiwor do nosso
conhecido como a "guerra santa" e u Bahia de Todos 05 SantosEstado.
com muito born gosto c, como sempre, senslvel às grandes obras de
Constatamos, naquele contato, que o Ministro Dyrceu Nonrtc do Brasil - pretendeu levar pura si uma coleçilo que durante
gueira conhece, c em alguns casos atí: cm detalhes de memória, as rciunos c nnos, duruntc toda a existência de um pernambucano ilustre,
vindica1ões mais prementes e instantes relacionadas 11 sua jurisdição
l'oi sendo cunstituidu como um ucervo artfstico que se incorporou à
ministerial.
nossu própria culturu.
Durante 11 audiência, demos ênfase especi11l ao problema de·
O Sr. Heitor Dias (Bahiu-ARENA)- V. Ex• permite um apar·
corrente da pesagem de veículos de transporte de carga, que trufe·
gnm 110 longo de noss11 rodovia fedcrul.
te'~
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O SR. MARCOS F!!Eil!E (Pernambuco-MDI!)- Com todu
ilustrt! Scnadm Hcit or Dias.

S<tti~f":u;r,o.

O :Sr. Heitor Ulus (l:lahia-ARENA) -· V. Ex•, com a dcvidu li·
cenç:.t, nfto está ÍO.It.cndo :.1 hi::tória pcr!'dta dn caso.
O SR. MARCOS FREIRE (l'erruunbuco-MDO)- Nem. podo·
ria tê-lo rei!!), Eu estou nos preúmbu\o'i do pronuncinmt:nto.

O Sr. fidtor Dlus (Bahia-ARENA)- Mas. V. Ex• começou
pm fristlr que a Bahíu rcsolwu levar para sí todo esse acervo histó·
rico ...
O SR. MARCOS FREiRE (Pernambuco-MDB) - O que
rnostra o !iCU bom gosto, a Sl;a sensibilidade pcia arte, Não h[!
11cnhuma critica, :.~penas a constatação de um fato quc cm nadn u
Ut:smcn:ça.

"bi\Íi.UliduUc" u q~.:c se referiu n r.1eu querido amigo c mestre Gilberto
Fr~yrc. Mo1s, cu nunc;.1 me coloquei, porque no meu ponto de vista, u
U;lhw 1cm um patrimõnio religioso que nào está orecistmdo de
:u.:rescer, mesmo um monunwnto como é u colt:çào de Abelnrdo
Rodrígue~. DJí cu sempre ter achudo - c nunca fiz isso por
inlerc:-.ses ou diverg~m:ias po!Hicus - que u Bahiu devia aguardar
qu~.: Pcnuunbuco diligenciasse p:m14ue os herdeiros nUa pussussem a
outras terras e:-.s~.: patrimônio tiio valioso. Mas quero dizer u V. Ex~
que, Jccidida a 4ucst:,o pelo Supromo Tribunal Poderul, se
depcmlessc de mim. o Governador du Buhia imcdiatament~: cntrariu
cm entendimento com o Governo de Pernambuco, puru que a co\1!~,:~o t.lc Abdanfo Rodrígucs não saísse dt! Pernambuco, Naturafmcn·
te, ni:íll st.:ria um presente du Bahia a Pc::rnumbuco, Pernambuco tcriu,
é óbvio, LIUC indcnit.ar o que o Governo da Bahia gastou. Mas cu
defendo c digo a V, Ex.9, com. a maior sir.ccrich1de: nüo tenho
interesse nenhum em agr<~dar aos pernambucunos, mas, fu:t.endo
justiçtlt:Hllh~m t1 cultt~ra pemumbuc:tna, s~.: depender de mim, a colc~rlo fir.::arú cm Pcrrlambuco por4 uc lú, no meu ponto de vista, é qui! é
o seu lugar.

O Sr. Heitor Dias (Buhia-ARENA) - Perdoo, mas V. Ex•
s:.1bc, indusívt: com o testemunho de pcrnurnbucanos dos mais ílustrcs. que esse palrimônio foi, iniciulmenh:, oíCrccido ao Governo de
Pcrnumbucu de: então, que: nrw o quis. Os st:us ntuais donos foram à
(J SR.IVii\RCOS FREIRJ,; (Pornambuco-MDB)- 1\gt'adeço,
Buhi>t tc:1tar, junto ao Governo do Estado, a venda daqu~.:Jc patri·
mônio rculmcntt: valioso, UljUI! V. Ex.~ se rt:fcrc, declarando inclusive emoeiunado, o upurte do ilustre Senador Ruy Santos c vejo que o
4ur:, cn1 caso contrário, o valioso acc~vo iria para o Sul ào Pais. O lcrrcnu ser{, ICrtil paru o apelo que;: lançan::i. uma vez mais, atravts
granllc Gilberto Freyre lt:'.'c, na época, ensejo de escrever um artigo t.icsli.i tribuna purlumcntar.
:i\lbrc o u!'!SLIIllO, mostnmdo surpresa, para não Jiz~:.r revolta. com a
O Sr. Heitor Dias (Bahi:t-ARENA)- Pormitc V. Ex• um uui ndif~:rcnça do então Governador de Pcrnumhuco c louvando a
tm :tparto.:'!
i niciaLiva do Governador da Bahia porque este, inclusive, com u
;.14uislção, mant~.:riu tào rico patrimônio no Nordt:ste. Apenas quero
O SR. MAkCOS FREIRE (Pernambuco-MOS)- Pois ni\o,
ütt.cr este r..:sum'o para qu..: não se pense que a Bahíu resolveu chamar
a ~;i, quc insistiss>.: ou eutequitasse o:. donos des:;a colcção para a
O Sr. Heitor Dias (Buhia-ARENA) -Acho quo, dentro da reatranso.lção qu~.: se !~:vou a cabo.
lidade LiUc pussou a dou1inar o assunto, Pernambuco deveria bendiO SR. MARCOS FREIRE (Pornambuco-MDB)- Agradeço zer ter u Buhia adquirido as peças porque - insisto - nào tivesse
:.10 ilustre Senador Heitor Di.ts que s~ antecipa, asSim .. a algumas das huvido essa int~.:rf;.;r~ncia, toda a colcçilo sairia de Pernambuco c tum·
considerações que cu m~:smo iria fazer no decorrer do meu pror:un- bém do Noràostc. Os herdeiros desse extraordinário legado propusedamento. Realmente, Sr. Ex• retrat<\ aspectos·, de maneira inleiru- ram a venda, init:iulmente, a Pernambuco t:. porque necessitassem de
mc::ntc procedente, no Rffalr em questão. E, a esta altura, inclusivr: dinheiro c não tivesse tido al.!olhida a proposta, recorreram à Bahia.
quundo o julgamento pelo Egrégio Excolso já chegou ao seu final, Nilo h{t como condenar o procedimento do Governo baiano. Não
pod~.:-s~.: utí: mesm•;, aceitou· que, do aspecto essencialmente jurídico :1giu por Interesse outrp q'Ue 11ào o do amur ii cultura que, no caso do
llll eminentemente legal -de acordo mesmo com o nosso mais alto
~ludido i.lccrvo, deveria ser prescrvadu. ao menos para a Região. Já
tirgào de J llstiça. - a Bahiu transucionou legitimamente a Coleção depois de o Governo da Buhiu haver consumado a compra e ter feito
Abci<~rd<> Rodrigues e, como tal, tem direito a du. Esse E>tado pode, os competentes registras,· resolveu o ilustre Governador de
. assim, jogar nu mesa cm favor de sua pretensão- ju"a pretensão Pernambuco decretar a desapropriação. Mas, para tanto, faltava-lhe
dois gramlcs trunfos. Um, o aspecto dajuridicidade de sua iniciativa. fundumcntw:;ão jurídica, porque as peças passaram a constituir patriO outro, aquilo que cu procurm•<t ressaltnr no início, não no tom de mõnio do Estudo da Bahia. E um Estudo nilo pode desapropriar
cdtic", m"s, talv" - vai o qualificativo em funçiio do próprio bem de outro Esto1do.
critcto da guerru de que trat~mos - com "santa'' inveja: u
O SI<. MARCOS FREIRE (Pernumbuco-MDB)- Deixando
>ensibilidade da Buhiu, esse seu olho dlnico de lo~aiizur e buscar
uquilo 'Iuc i: prc:"clo.w, do ponto de vistn :1rtístico e cultura!, par:t de h1do nuanccs, u:-.pectos jüticos ou l~gais do episódio, eu preferiria
rcp~tir, ~.:m ~.:s~.::lurecimcnto às pufavrus do ilUstre rtpresentuntc baiaaumt:ntm ainda mais o acervo desse tão lindo c rico Estado.
no, us qut: pronunciei no ano de 73, então como Depu tudo, du tribuO Sr. Rcy Santos (Bahia-ARENA) - V. Ex• permite um na du Cúmara Federal, crn que ~llirmavu:
:~parte'!

O SR. MARCOS FREIRE (l'ernambuco-MDB) --Com toda
.'ii.llisl'w.;fln, St:nador Ruy Sautos. Aliás, nssinalo com grande sutisfa~
ção as inlcrvcnr;ões dos ilustres representantes do Estudo da Bahiu,
pt1is, de um certa formu, essas minhas l'úpidus palavras dirigem-se
cspr.:ciulmcntc ao:; nobres colegas representuntes dm)Lide Estudo,
purqtJC aqui faiu sohrctudo Ulll pernambuc<lno, um rcprcscmunte r.ie
l)crnumhuco, que se sente um tanto ou quanto mutilado por vez que,
se ll~Hl houvt:r uma mudança de: rumo, Vi.:mos h:r de assistir, em curto
l'~;~açu de tempo, a c.:olr.::ção Abclnrdo Rod1'1gucs !:er cncaix.otudu e
tr:~sl;,umla do Recili: para u cidade de Salvador.
Com homu, uuçu o aparte de V, Ex'
O Sr. Ruy Santos (llahia-1\RENI\)- Confesso a V. E"' que,
Ucs<.lc o infciu da qucst.üo Ja c~Jicçüo de Ahelnnlo H.m!rigucs, l!U nUo
me coh)4uci ao l:.ulo da Bah:;.~, Talvcl, me tenha faltado ii

" ... cm torno do epiSódio da coleçào de Abelurdo Rodri·
htl de preponderar, por certo, o entendimento frutcrnul
cntl'c pt:rmambucanos c buianos, :acima Uos intcm..-sses cm
choque,"
gul~S

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Mas, nu Ct1mura dos
Oepultldos'!
O SR. MARCOS FREIRE (Pernnmbuco-MDB)- Sim, em
l'J73. ContinuanJu:
E111 tornn dele !ui de se indagar menos de suus nuunccs
juriUil:as, ou mesmo políticas, que o aspecto tdúrico-scntim:.:ntal Ua i.JUestflo, lJUC fnl lJUe Pernambuco, rcsistu cm
t.kb;ar ~air, J'li.lri.l outro Estado, aquelas obn1~ de arte sacra
ljlle ali, em nossu meio, formn. dur:mtc anos, c<arlnhosumcntc
t.:olccimladas.

- 37Foi um dos no~~os, qui! viviu conoficO, que participava
de nossa vida, de no~sao; alegrias c de nossas nngústins, que
tlt:dicou grande parte de sua existência a reunir, em nndançaG
sem lirn, todo esse tesouro nrtístico. Sun vida: tudo que ele
legou •t por.h:ridude passou a se fundir no património comum
da colctividadc pcrnnmhuenna, na qunl ele estava intinutmentc integrado.
Abel ardo Rodriguc< foi um grande incentivado r da beleza. Criava norctt nos jardins que projetava. BuScava imagens
para u grande colcção que im~ginar:.:~. Juntavu o belo c o
vnlioso, com ~ua excepcional sensibilidude de artista.''

urgência, quando a decisi10 jú foi prolatndu pelo Supremo Tribunal
Federal - no sentido de que a Sabia, já tão rica, já tão cheia de
~.:~pressões artísticas, numa atitude magminirna, possa ceder a
Pernambuco aquele acervo cultural que cm nosso Estado nasceu.
O apelo que fazia em 73 - antes, portanto, de estar definida"
dccisih1 do Supremo Tribuna! Pedcral, estava assim expresso:
"~de se esperar, portanto, um gesto de grandeza da Buhia, abri~1do mão até de seus possfveis dir~itos pura,
conlirmando propósitos anteriores, permitir que Pcrnumbuco, ainda que moroso •~m sua uçào e pobre em suas Jinanças,
se invistil, em definitivo, daquilo que, de:: fato, jâ está
incorporado ao nosso acervo cultural.·

E, muis :1diante:
"llojc, Abelardo Rodrigues é morto. O quo fez e o que
dc:i.wu foi tão precioso que transcende ao acervo de sua fumiliu, pura ser algo nosso, que todo• temos que defenéer e guardar.
1\ Bahia,jú tão rica ~.:marte ~~era, desejou ter a excepcional coleçiio de Ahcluréo Rodrigues, ~ natural que a tenha
querido, pois 1(1 ela seria mais uma pedra preciosa a adornur
o:-. seus tesouros. Os cnt!!ndimentos- c desentendimentoshavidos entre Bahia e Pernambuco deram margem a críticas
- 'Cnn1n o fez o Deputado Ruy Bacelar - de morosidadci
desinteresse c negligência por parte do Governador Eruldo
Guciro..., corrobomd:Is, por sin:tl, pela própria família de
Abclardo Rodrigues. O Governador Antônio Carlos de
M:1galhfu:s, por outro lado, alirma que aeiu, como o fez, para
manter no Nordeste o uce1·vo cuja transferência para o Centro-Sul era iminente.
preciso, agora, sobrcpairur acima dessas
questiúnculas, no momento em que Pernambuco se define e
busca licar com a cole~i'io."
·

e

t~.:

O Sr. Vosconcel~s Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Pe.·mi·
V. Ex" umaparti!?

O SR. MARCOS FREIRE (Pernumbuco-MDD)- Tão logo
termine o documento que estou lendo:
"'Admitamos procedentes, mesmo, as increspaçõl!s contra() nosso governo. O da Bahia, no r:ntanto, declarou-se int..::·
rcssndo, npenlls, cm preservar, no Nol'dcste, t..-sse plltrimônio
que é do País inteiro. Chegou a declarar que a colr:ção, e
conseqiJcntcmcntc o putrimõnio artístico que ela representa,
deveria permanecer, prcfcrcnci:llmcntc, em nosso Estudo."
Portanto, essa a minha posição, hú cerca de quase dois ano:;,
Jamai.'i defendi que Pernumhuco tenha atuado -:m

t~1npo ~ ~:om

n

prt:stcza que se f;.1zia !leccssúria.
J{l na épocn reconhcci:~-sc pela Imprensa, pelas tribunas
purlamcnlnrcs ·- não' só cm Bru.;íliu como r.a própria Assembléia
Legislativa de Pernambuco - que o Govcrno se descuidara, que o
Executivo C'ilndual nUo providcnciuru, cm tempo, assegu~"ar, para o
Poder l'ilblic<1', aquilo qu<' a fumllia de Ab~lardo Rodrigues não
tinhu condições Uc cfetivamentc manter. Nt:ssc sentido, peço transcri·
çuu, ao final, de editorial publicado pelo .Jornal do Comércio, do
Rccil'c, do último dia 29, qut! fala "dos capitães que não cuidaram".
Mtts no momento cm que u B 1hi:1 se decidiu a adquirir aquela cnle·
çLio u Governo de Pcrnambu~~o. talv~z dcspertudo pelo clamor
público c:m lace de sua omissão, procurou reparar o mnl
dc~apropriando aqut.!la coleçUo c tentando, por essa manc:iru,
garantir, paru nós, a colcçilo que não devia d;:i:mr de ser nossn.
Nfio viria pmtanto, agora, dcsdiz!."r as nlirmalivus do Senudor
!leitor Dias, pnrqu: clns têm muito de procedêncin e. untes de aqui
scrc.:m l't!ilus, jú o haviam sido por nós 01Hros, pt.~rnumbucunos. Venho, sim, rc11etir o ;~pelo que, há quase dois tllllHi passudos, fazia no
mesmo prommciumcnto aqui jil referido- o que me dú, ttgora, mnlo;
autoridudc ram rcpis:'l·ln. Ap~.:lo - que hoj~.: tem mais utuulicindc e
1

Essa, a posição inicial, quc coincide com a atual, de quem vtm
exercendo, nesta c na legislatura anterior, um mandato popular
cutorgndo pelo povo de Pernambuco.
Como vêem V. Ex•s, muito untes da decisao do Supremo
Tribunal Federul, quao:;c dois anos antes, já me situava numa posição
acima ou, pelv menos, independente do aspecto jurídico da questão.
rara m0strur que ela encerrava um valor maior- valor sentimental,
tdúrico, lit! posso dizer assim- r~lat.ivo a algo que nascr.u conosco c
que dcw Jic~1r COTIOSCO.
mit~.:

V.

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - PerV. Ex• um aparte:?

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB) E.x•

Ouço

O Sr. Vasconcelos Toms (Rio de Janeiro-ARENA)- Perdoeme ín1.errompcr seu bdo discurso. Peodoe-me, tamb6m, usar uma
linguag~lll muito do meu feitio, para carnct~rizar minha intervt:ncão:
··cm festa de inhambu, jncu não entra", ou ••em baile de cobrl, sapo
nf10 dança". (Rlsos). A lu!r, se: trava entre Bahia e Pernambuco, mas
o nssunto c•t:i sendo debatido no Senado. Aliás, V. Ex• já dele tratou na C<1mara cios Deputados. Fui imorudente, reconheço e pt!çO
desculpas, interrompendo quando V. Ex• se fazia ouvir, lendo trechos do seu discurso, com esse tom de bom orador que~. Mas acho
que ess~.: .. ssUõ1to adtjuiriu dimensão nacional. A imprensa da minha
tc:rr~t. uma das mniores do País, a de São Paulo e a de outros Estados,
tratmam e.xuustivumente de assunto. Em .primeiro lugar, antes de
objetivar meu aparte, salientaria o fato de que o clero de
Pcrnumbuco deve cstur muito satisfeito com V, Ex• Ontem, V. Ex•
ocupav~1 a tribuna paru defender us lrmiios Maristas dr:. Surt'bim,
assuntn qu~,; cu n:1o conheci:.~ bem. V. Ex• falou no Monsenhor
Fcrrciz·a Li.nu e quase: mc arrc;:pcndi do up:trt:, porque para mi~.
(Jildc o Monsenhor Fcrn:ira Lima está i; o lado certo. Mas houve
a4ui aqul::~1 ~~sr~ssti0, não u~ V. Ex~. mas de signatários tle um
mcmorioli. ~,;,antes que meu prczndú Vice-Ud~r-entrasse na lide, tive
qu~.: dar uma palavra em d~fesa do homem ausente, principalmente:
como Senado1· dJ ARENA presente il sessão. Em segt.:ndo lugar,
V, E~M vai me p·r~~tar um esclarecimento: eu soube que o ucervo
desse prt.!cioso Mu.~cu "Abclurdo Rodrigues" ehtava abandonado,
cm Pcrnumb~ICO- se~ mentira, pelo menos cssn notícia foi veicula ..
da por jOrnais do Rio de J,utciro -. qUe o Governador havia
desupruprbdo a col::çito c havia feito uma cspéck dC entulho: qut: a
t"JI~.:çüo cstuvn :;um indu. Como V. E:< ii sabe, us medidas administrati ..
v~to; ~iliJ tnmad:1s, ils vezes, para asradnr ao púhlico. Quero perlilhur
a idéia du Scn;.:dor licitar Dius. Meu horóst.:opo hojt: nUo está com o
St:na{hlr k.uy Santos, mas com o Senudor lieitor Dius. Embora
con~iJcre, duta veniu, que V, Ext esl(l S'}ndo correto, impecável,
dt:l'endcndo o acervo par~1 Pc:rnamhuco, se tu fosse Ministro do
Suprc111o- c peço desculpei> no Scnndor Ruy Suntos- dnria ganho
de Cilusa i1 Uahia. Parn que não fu.lc no vazio e suas pulavrus nilo h:nhmn t!CO, gostaria que V. E:<~ me informasse St' é verdade que esse
w.:crvo prcciosissimo estavn sendo descuidado ou, usando uma
cxprcssUu de V, Ex'. mutilado. Porque o suntc. de lgrcju, parece-me,
q1mnto mais mutilmlo, muis valor tem. Por eX,!InJllo: tenho umu imn-
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"Roques Snnteiros" que existem por este Brasil afora, que
colecionum imagens, niío só no seu conjunto de perfeição, mas
também com as adulterações que o tempo se encarrega de fazer. Se
l)le permitir, há um fato que V, Ex•, jovem e brilhante orador que é,
~eve abordar: o desaparecimento de imagens de igrejas, tanto do
meu Estado como do Estado de Minas Gerais, da Bahia. São
compradas por israelitas, que niio acreditam na Igreja Càt61ica, ·têm
outra profissão de fé:, mas fazem disso um comércio e, às vezes, silo
receptadores de furtos de P.e!soas in~scrupulosas q~e .~raticam. o
sacrilégio de invadir igrejas para roubar esses verdadeiros
patrimõnios da arte nacional. Talvez V. Ex• possa esclarecer a seu
modesto colega, amigo e admirador: a Coleçiio Abelardo Rodrigues,
em Peninmbuco, estava sumindo, abandonada, relegada? Houve
gesto desapropriatório, atitude válida ou não, mas não houve a
conservação que deveria ter sido feita? Para encerrar, devo dizer pura não estar entrando com a colher alheia nesse debute da "guerra
santa", como a classificou o Senador Ruy Santos- que visitei o
Museu de Arte Sacra da Buhia pelas mãos do Senador Heitor Dias,
que foi gentilíssimo, quando cu passava por lá. Como nilo conheço o
de Pernumbuco, repito: se fosse juiz, a Bahia estaria dando "coluna
um" pura mim, nesta disputa.

Aqui tenho, por exemplo, o texto publicado de um \Cl~grama'
expedido pelo escritor Gilberto Freyre a um outro ilustre Senador da
Buhiu, o Senhor Lui~ Vianna, cm que o sociólogo pernambucano diz:

O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA)- Nilo quero entrar no
aspecto jurídico do problema, mas basta o resultado - cinco a
quatro- para me dar a convicção de que, do ponto de vistajurfdico,
a coisa não ó tão pacflica, pois a Bahia ganhou por um voto.

O Sr. Heitor 'Diss (Bahia-ARENA) - Permita que cu o
aparteie mais uma vez !!ara dizer... ·

"Acabo de saber. Bahia, de acordo melhores c mais brasileiras tradições de sun inteligência sua cultura e sua
generosidade, desistiria a favor de Pernambuco da colcção
pcrnambucnna de A\Íelardo Rodrigues. Isto depois de ter o
Supremo Tribunal Federal constituído por figuras brasileiras
tão notáveis por sua integridade e por seu saber dado ·.a
disputa .eatre eovernos estaduais solução serenamente .
jurldica. Bahia porém faz a Pernambuco a justiçà de nilo'
considerá-lo responsável pela perda de valores de arte por
cuja conservação não se empenhou em tempo justo Governo
pernambucano .predecessor do atual. Abraço velha amizade
admiração- Gilberto Freyre,"

Isso mostra, portanto, que o apelo que eu fazia cm 1973,
representava; nu verdade, um anseio que extrapolava as fronteiras.
partidárias, para satisfazer - c ar retifico o Senador Vasconcelos
Torres - não apenas restritamente ao Clero, mas, sem dllvida
alguma, a todas as classes sociais c profissionais do meu Estado,
exutamentc por expressar o sentimento de toda a comunidade
O SR. MARCOS FREIRE (Pornambuco-MDB)- Agraço o, pernambucanu.
aparte do ilustre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- V. Ex• me permite um
O Sr. Ruy Santos (Bnhia-ARENA)- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador?.
breve aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB)- Pois nilo,
ilustre Senador.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOS)- Pois não.

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO) - Realmen·
te, o aspecto jurídico da questão é deveras controvertido, bastando
dizer que, de início, o placar nos favorecia - chegamos a quatro a
zero- mas terminamos perdendo por cinco a quatro. Como disse, c
foi essa a minha posição desde o inicio, sempre julguei que o aspecto
jurídico, no caso, por paradoxal que possa parecer, era secundârió.
Ati': admito a argUição do ilustre Senador do Estado do Rio,
Vasconcelos Torres, de que, Ministro do Supremo, talvez votasse
com a Bahin.
O Sr. Va!IConcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Talvez

não.
. O SR, MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOS) - Exato,.
Niio teria nenhum constrangimento de também dizer- quem sabe?!
- que, se Ministro do Supremo, examinando mais profundamente
os aspectos jurídicos do problema ...

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB) - V. Ex•
vem colaborar para o exame da matéria.
· O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA) - ... que, se a Bahia temfora de dúvida - grandes altares para·· guardar estes santos.
preciosos, tem' ela, também, alma bem. maior·"para acolher,
carinhosamente, todo o povo brasileiro, e de modo especial o
fraternal povo pernambucano. Por isso, não creio que haja na Bahia
nenhuma voz que discorde de ver esta coleção voltar ao seio. de
Pernambuco; ao contrário. Não tenho dúvida de que se o Governo.
de Pernambuco procurar entender-se com o da Bahia c ambos
acordarem nesta devolução, o povo baiano nada tcrâ que opor,:
senão que aplaudir. Como o reconhecimento do direito a esse:
património decorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal,:
o Sr. Governador do Estado há de encontrar o caminho legal, que é:
o da mensagem ii Asscmbli:ia Legislativa para legalizar a devolução,,
certo de que o Poder Legislativo baiano não lhe faltará com o apoio
que valerá por uma prova a mais dos fortes laços que unem os dois•
grande.< Estados,

O SR. MARCOS FREIRE (PernambOeo-MDB)- Agradeço
O Sr. Vaflc:oncelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Sou
o
aparte
do ilustre Senador Heitor Dias que, com suas palavras, vem
insuspeito: não sou pernambucano nem baiano.
corroborar a posição de dcsprecndimcnto do Senador R.uy Santos. E
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB).- Mais as intervenções desses ilustres colegas trazem-me a certeza de que
insuspeito, eu, entilo, para dizer ...
nüo foi em vüo o meu pronunciamento desta tarde, porque acredito
que demos um passo à frente no apelo que vem sendo feito, no
O Sr. Vaflc:oncelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Eu ia sentido de ,uma soluçiio alta para o problema. Temos, aqui, o aval
ser Mário Viunna {com dois "cncs 11 ) ...
dos representantes do povo da Buhiu mostrando que nilo haverá dificuldudes, cm termos de opinião pllblica da Bahia, e que o problema
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB)- ... que não se transfere, assim, para um simples plano de contactaçüo, de enteu•
teriu nenhum construngimento cm, ser convencido do aspecto legal dimento, entre os governantes da Bahia c de Pernambuco.
fuvorúvel ít Buhia, votar em favor desse Estudo. Da mesma forma,
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Permite-me que com·
se, hoje, em vez de Ministro do Supremo como foi a hipótese levanta·
du, fosse Governador du Buhiu, tumbi:m nào teria nenhum problema plete'?
em utendcr uo upclo de pcrnnmbucanidude que tem sido feito ao
longo desses unos.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernumbuco-M DB)- Pois nilo,
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tivesse vindo aindu no Governo Antônio Carlos Magalhilcs, S. Ex•
também não criaria nenhum obstáculo a fazer v~ltar a Pernambuco
o acervo de que ora se cuida.
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- Não coloquei, inclusive, o problema cm termos de pessoa fisica do
Governudor. Parece-me que, na verdade, trata-se do Governo da
Bahia e do Governo de Pernambuco, olhados impessoalmente.
O Sr. Heitor Dili (Bahia-ARENA)- Mas, hã duas fases de
Governo, porque a atual nilo é responsãvcl por essa decisão. Como a
aquisição foi feita no Governo anterior, quero dizer que, se a decisão
do Surremo chegasse ao tempo da outra administração, também o
cntilo titular do Governo do Estado não adotaria posiç3o diferente
da que hojeestam,os a esposar.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOS)- Como
vêem, Sr. Presidente; Srs. Senadores, abre-se uma grande perspectiva: são as plllavrus autorizadas de Senadores da Bahia que' admitem
que ciõSe apelo de Pernambuco podcri\ ser atendido.
O Sr. RuyS1ntos (llahia-ARENA) -V. Ex• me concede um
aparte?
O ·Sr. P1ulo Guem (Pernambuco-ARENA)- Permite-me
V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOS)- Antes de
conceder os apartes, gostaria de dar um esclarecimento, respon·
dendo ainda a uma indagação feita pelo nolnc Senador Vasconcelos
Torres, so.bre o estado de conscrvaçil9 desse património: a colcção
encontrava-se, inicialmente, na residência da famflia do extinto, aos
c.uidados de sua viúva, que não tinha condições para poder c~ntinuar
guardando-a c conservando-a. Após a desapropriação, o Esiado
avocou a si esse mister, c colocou a colcção em um lugar que nos
p<trece inteiramente apropriado: o Museu do Estado de
Pernambuco. E se, inrclizmcnte, com as últimas enchentes, houve
alguns danos ocasionados nesse patrimôhio e no próprio Museu do
Estudo, é de se arrolá· los, apenas, entre as muitas vitimas da tragédia
que se abateu sobre Pernambuco.
O Sr. Ruy S1ntos (Bahia-ARENA) (Com 111e11tlmento do ora·
dor,)- Eu pediria permissão, apenas, para completar o que disse
anteriormente. Quero declarar a V. ·Ex• c aos pcrnambucanos que,
passando· dus palavras aos atos, ao silir daqui. vou telegrafar ao
Governador da Bahia, fazendo um apelo a S. Ex• para que entre em
conta to com o Governo de l'ernambuco, não.cspcrando qcc Pernambuco procure a Bahia, buscando uma solução para qnc volte, imcdia·
lamente, a Pernnmbuco, e•te valioso acervo artlstico.
O SR. PRESIDENTE (Wlloon Gonçal•es) (Fazendo 101r a com·
palnha.)- O tempo de V. Ex• está esgotado. V. Ex• pode conceder
o ap<~rte ao nobre Senador Paulo Guerra c eu pediria que, cm se·
guida, conclulssc seu pronunciamento.
O SR. MI\RCOS FREIRE (Pernambuco-MOO)- V. Ex•.
Senador Ruy Santos, mostra, com este posicionamento, niio que lhe
falte algum espirita de baiunidade, mus que, alem dele, possui algo
mais, que ê ó sentido dn cultura cm termos nacionais.
O Sr. Ruy Santos (Buhiu-AREN A)- Muito obrigado.
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-M DB)- Com mui·
lu honra ouço o nobre Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA)- Nobre Sena·
dor Murcos Freire, nesta hora cm que V. Ex• interpreta os senti·
mentos pcrnumbucanos e os interesses da cultura do nosso Estudo,
quero trazer aqui um testemunho. Logo após o inicio da demanda
judicial, recebi, do eminente sociólogo Gilberto Freyre, n incumbôn-.
cia de procurar, nesta Capital, o ex-Governador Antônio Carlos de

Magalhães.· Fomos acompanhados por Deputados da ARENA, c
encontramos o ex-Governador Antônio Carlos de Magalhães numa
reunii\o de sua Bancada, numa das salas de Comissões da Câmara
dos Deputados. S. Ex• me declarou: "Diga ao Senhor Gilberto
Freyre que, depois de vencida a questão no Judiciário, c, se cu estiver
no Governo, devolverei a Pernambuco a coleção de santos de Abe·
fardo Rodrigues."
O SR. MARCOS FREIRE (Pernamliuco-MDB)- O teste·
munho trazido pelo Senador Paulo Guerra é da maior valia. Scrvirú,
por certo, para que os ilustres representantes baianos, nas suas gcs·
tões junto ao atual Governo, possam acrescentar este dado para,
com ele, poderem ter melhores condições de mostrar que o Governo·
da Buhiu não se distingue pelas. pessoas que ocupam' a sua chelia,
mas que, na verdade, há uma continuidade que representa o espírito
.e 11 visão das coisas de um grande povo, que é o povo da Bahia.
Concluindo, Sr. Presidente, quero tão-somente fazé.(o com as
palavras ditas, cm 1973, da tribuna da Câmara dos Deputados:
Lamentável a maneira pela qual foi conduzida a tran·
sação, como dá testemunho o pronunciamento, a respeito, da
ramflia· Abelardo Rodrigues. Mas isso é apenas o episódio
que hú de ser superado, menos por decisões judiciais que por
atitude volitiva da Bnhia. Podemos até ter falhado no rela·
cionamento oficial que, em torno do assunto, se travou entre
os dois Governadores. Mas o sentimento de pcrnambuca·
nidade há de despontar bem mais alto quando a Bahia, colo·
cando-sc acima do contingente, anunciar que o seu pleito
cessa por se tratar - como disoc certa vez o Deputado Ader·
bal Jurem a- de uma 'C!Uestào de amor de Pernambuco.
Esse umor é que nos une agora a todos - Governo e
. Oposição de Pernambuco. com assento ncstaCasa-.ao apc·
' lar para os irmilos baianos para que •Jãq nos dcsralqucm
desse patrimônio artístico, sobretudo pelo muito de valor
nosso que ele representa.
Muito obrigado. (Multo·bein! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. M.4RCOS
f'Rt:IRJ:: EM SEU DISCURSO:
Coleçio perdida
E ni está cm que deu a displicência local: Pernambuco perdeu
por decisão do Supremo Tribunal, a posse da riquissima coleção d~
arte sacra de Abelardo Rodrigues.
Quando o precioso acervo estava para s:r alienado pela família
desejosa de o entregar mediante justa compensação, pela impo.ssibili·
dade de a manter à resguardo das injúrias do tempo c da sanha dos
uass.ultantc~ e:spc:cializados, a procrastinação começou; c: fr.z·se
".quilo, que sempre se Cal, quando se pretende delongar as coisas: 00•

zmhurcm âgua fria.

E ai está o resultado: passa o tempo; palavms sao gastas inutil·
mcnlc; u puciêncin se e~uur..: até que chegam ns supremas decisões:
passar u nutrus aquilo que os de casa desdenharam.
"No caso dessa colcçuo, tanto Pernambuco negaceou c se pôs em
compasso de espera, que n Bahiu, terra de velhas tradições c de inve·
júvel amor às coisas do passndo, resolveu fazer o que não fizemos,
pur.a nossn deccpcão: adquiriu o opulento acervo.
Depois de
multas Cnlus, de muitas advertências, de muita lamentaçiio, acor·
damos; nHts, ncordnmos tnrdc, porque o alfqlre, passando, a esta ai·
tura, para o vercdito do judiciário, foi examinado, analisado c decidi·
do de !!Corda com o nlto crití:rio dos ilustres julgadores: a colcção, de
conrormidadc com os postulados da lei, deveria pertencer 110 Go·
verno da Bnhiu.
Demoramos muito a tomnr uma posiçilo; c quando a tom11mos
o li1.emos rara de temro; a colcçilo, que tanto custou n Abelurdo Ro·
drigues juntpr; coleçilo nascida em solo pernambucano, organizada,
penosnmentc, por urn rcrnambucnno; sempre sob a gunrda de per·.
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numhucunos, leve o .triste destino de um exllio forçado, porque Per·
nambuco foi o cap'iill~ue niio cuidou,
Outro RtldrigÚc~. fruncisco Rodrigues, também :tpaixonndo
coh:cionudor, juntou, J~ium~ntc, s11be Deus· com que sncril'fcio,
toda um vafitO e opulento arquivo de fotogrnlius de personalidades
rcrnm11bUcun<:1s do s~~ulo XIX, st~m esquecer das .. miies pretíts'\
dos untigos cscruvos c de outras pessoas que viveram n época pnt.rinr·
cal daquela centúria, dent•·o da nossa chamada civilizaçõo do açúcar.
Por urn triz ni10 4 pcrdcmm;, também, mercê das negaças que
sempre são fcilas, q~ando se torna preciso valorizar o trabalho do
próxin1o, ainda que esse trabalho ou, sobretudo, c,uando esse trabalho trnz u murcu da puciênciu, da renúncia e do sncrificio.
E não o perdemos, porque, afinal, o precioso acorvo foi incor·
parado ÍIS muilns preciosidades qu6 rm~em do Museu do Açúcar, no
C~tldeireio:o, urn dos ponto~ dr. m~1ior ulraçi'\o do Recirc, para as pes·
sons- é evidente-· de cultura, de inteligência c de bom gosto.
Por umu·triste infelicidade, a coleçãn de Abolnrdo Rodrigues,
que constitui. como todos sabern, uma riqueza inapreciável~ produto
magnífico de anos c unos de tmbalho puciente e tenaz: tnvcrsão per~
muncnte de capital, que ao colecionarlor só trazia a emoção e o pra~
zer do ideal realizado, passará, agora a outras mãos; restando a Per..
n:1mbuco o pesar de ver emigrar pam os felizes pagos baianos,
sanlos, imnscn:; c relíquias que ele, no tempo devido, não souberesguardar c defender.
·A chamada "Guerra Santa" t•rminou. O Suprerr.o Tribunal
agiu de acordo com a limpida consciência dos seus juízes, dentro dos
diwmcs da Lei, nem podendo ser outra u sua sábia decisão. Fiquenos. porém, de wdn essa batalha, tão inglorium~ntc perdida, o travo
da demora, da l•esitação e du perplexidade, que nos abriram as portus da derrotn.
É certo que Abelardo Rodrigues estimaria que essa coleção, por
eh: criuda com tanto amor c com tonto carinho, ficas~c:: no Rêcife,
onde ela principiou c crcsce•J: não permanecendo uqui, reste·n~s o
consolo dt•." ver partir para um Estudo que sabe zelar pela sua hiStó·
rin, p~:lo ~eu passado c pelas suas tradições no ambiente vencrávc::l e
vcncrnndo d~ su11 velha c:1pital.
Mm;, não nos esqueçamos dos capitães que não cuidaram.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia, para uma comunica~ão.
O SR. ORESTES QUtRC!A (Silo Paulo-MDB) (Parn uma
comu•ioação,)- Sr. Presider.te, Srs. Senadores, pretendo, em nome.
e nn qualidnde do Presidente da Comissão de Agricultur~ do Senado
Federo. I, fazer umu ligeira comunicuc;ão h Casn c, ao mesmo tempo,
um convite.
Todos aqueles que vivem relac;onados com a agricultura e •
p:cuáriu s~tbcm da importt\ncia da pesquisa neste campo e tambéw
da as!-.istência à agropecuária rcsJberta recentemente pelas novas
intenções do Governo.
Em ra~1!o disso, a Comissão de Agricultura deliberou realizar,
no próximo dia li, quinta·fcim, às 9 horus, no Auditôrio Milton
Campos, duar. pu\estras, seguidas Je debates. Umo do President: da
EM BRAPA (E111prcsn Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Sr. José
lrincu Có!bral c, tambóm, do Presidente úu EMBRATER (Empresa
Brasileira Técnica de Extensão Rural), <JUe fularr.o a respeito dessas
.novus empresas públicas [edemis que funcionam hú menos de dois
anos, têm um trabalho muito grundt: pc::lu frenh: e merecem a n1)ssa
utcnçiio c o nosso estímulo.
Esta a comunkaçuo que faz a Comisoilo de Agricultura. (Muito
hcm!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal --José Guiomard- Pclrônio Portclll• - Virgílio·
Túvora- Jessé Freire- Do111ído Gondim- Augu~to Fmnca Gilvan Rocha - Heitor Dias - Lui?. Viana - João Cahnon Amarul Peixoto - Vt."concdos Torres - Orlando Zancuncr Bem·dilo Ft:rn:ira- Munas Lei'\ o·- Otnir llcckcr- Daniel Kricgcr.

o SR. l'RESI!lENTE (Wilson GonçBivcs) projeto de lei que serú lido pelo Sr. I•·Sccret6rio,

Sobre n mesa,

elido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•• 144, DE 1975

DispC.c sobre privilégio de crédito do produtor rural na
fnlrnciR e concnrdnta, e dd outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A interveniência de produtores rurais nns títulos a que

se refere o Decreto-lei n• 167, do 14 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre títulos dt crédito ru•·aJ, e dá outras providências, não t.em
efeito cambinl.
Art. 2• O crédito de produtores rurais, rcl~.cio~ndos corn os
títulos aludidos no decreto-lei mencionado no artigo anterior
incluem-se entre aqueles enfeixados na categoria de preferenciais,
nos termos da legisluçüo em vigor.
Art. 3• Esta lei entro em vigor na dato de >ua publicação •.
revogudus us disposições em C'ontrãrio.
,Justlficaçiio
Umalel intere.sa a todn a socierlade sobre a qual incide- tocta:
via tem rela.;ào direta com duas categorias de peli~ons. A primeira,
ab;ange uquolc que a fuz, aquele que a interpreta e aquele q~e a apl~
cn. Na segundt~. estão todos os s~:rt:s humanos do nrupo soctal constdcrudo, para os quais llS disposições do Diploma •~primem qbjctivn·
c di rela mente, direitos u poli tear ou gozar e obrigações a c~mprir.
O diálogo e a cooperação entre os membros desses dois grupos
deve s::r t:streito, constante, franco. Ninguém deve, no caso, escondc;r
o que pensa. iô o interesse público que ussim o reclama.
Tendo em vista aquilo a que se propõe, um tc~lo de lei deve
cnunci:lr com clareza seus objetivos, paralelamente à fixação de critérios e meios que levem n eles. As fronteiras do senso comum devem
ser rc!>pcituúas. Nenhum direito enunciado deve chegar ao nível
indcsejGvel de um pri~ilégio, assim como nenhum dever imposto
de'.'C assumir us proporções de um custo 'iOCial dcmasiudo alto,
A meta perseguida- a procurada e a desejada- é o cquillbrio
de interesse:; entre as classes sociais envolvidas, a condução clo
processo de conveniência e de coopcra~ão cm presumivel harmonia
com o bem comum. ~. enfim, uma invariável tentativa de promovet
0 !nteressc publico, muito embora c:ssc intcmssc, cm que pese o senti ..
do umplo e ~lhillngt:nte do conceito qul! o envolve, seja irrcdutÍ'Id à
singcliza de uma definição.
O Decreto-lei n' 167, de 14 do fevereiro de 1967, que dispõe
sobrt: tHulo<> de cr~ditQ rural, e dá outrus providênclm• é, cabe frisur,
instrumento inspirado cm nob~es e oportuníssimos objetivos cconõ ..
micose sociais. Todos o sabem, uli:'ts,
Ele visu garuntir assistência efetivu a uma cntegorin humana a do produtor runtl - c a um setor cconõmico - do du
ugropocuúria -· componentes, os dois, de uma parcela fundamental
da econornht pittriu.
Ao tntru r ern vigência o instrumento em questão, c isso rr...
presentou importante pnsso que se deu, dentro do c.•forço que o
Legislativo c c Ex.:cutivo desenvolvem no Pais, nos últimos 11nos,
para que o rurícola se sintn mais lembrndo, estimulado, assistido,
apoiado. Longe duquela situação de púrin cm que esteve h!i tempos
atr{Js, qunndo sua imagem e seu simbolo eram u do Jeca Tutu, o
pc: sonugem untalógico de Monteiro Labuto,

Rc:-tsnltundo, pois, n positividade do instrumenl.o,,éi~do_~ uqui
estou nu prt'Sunçào d<' pndcr contribuir puru uperfeicoá-lo·:E opeyfci·
çoar, no cuso~ é climinnr ns omissões nele idcnt.ificávr.is, utraV~~dns
modific;1çõcs ofcrccidus.
,1·,
Essus madilkt1çiJcs dcconem du sugestão ndvindu ·do próprio
texto da vivência. Em quudro \l.!gal que se obt;c::rvu, bcrnprc que um:1
t.h:tcrmillttda ncorri:ndu de conotnçiícs nt:gntivus evidencia falhu n/\,

- 41 ·cr.truturu vigente:, corn visws ao qu~ dela se espera- o certo é, sem
demora, diagnosticur e aplicar o recurso cabfvcl. Ex.atamenh:: comn
o médk:o o faz, ante qualquer m~tnife~tução patológíca nova, dõ!s~
coberta no seu puciente.
Será extremamente fácil, concluo, uos que se inteirarem Uns dis~
posições do Decreto-lei n• !67 /67 e da; mtdi<Jas de car!lter bastante
restrito •Jeiculndas nesta proposição - compreender e evaliur, no
mérito, o que pretendo alcançar nesta mudança que ora tento sus~
citar, sem qualquer discrepânr.in, devo acentuar, à linha mr.stra do
Decreto-lei visndo e a seu csp!rito,
Esta:~ süo as mir.has razões.
Sala das Sessões, cm 2 de setembro de !975. - va.COI!CP.Ios
Torres.
UGISL.AÇifO CITADA
DECRETO:LEI N• 167, DE 14 llE F~VEREIRO DE 1967
Dispõe sobre títulos de crédito rural, e dá outras
.pro•idêndas.

....... ············· ·············· ........................ .
........................................................ ''·
(Às Comissiies de Consti/ulçàa e Justiça, de Economia e· de
.4grlcu/turn.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es)- O projeto será pu·
blicacto e remetido às comissões comrctentes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçui ..s)- Está terminado o
período destinado no Expedionte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem 1:
Votação, cm turno único, dn Requerimento no 359, de
1975, do Senhor Senador Lourivul Baptistn e outros Senhores Sent!dorcs, solicitando a transcrição, nos Annis do Sena..
do Federai, da Ordem <:lo Dia do Excelentíssimo Senhor
Ministro do Exército, General Sílvio Frota, lida crn todos os
quartéis do País, em comemoração no "'Dia do Soldado".
(Tmmita, cm conjunto, com o Requerimento n• 359-A
de autoria·do Senhor Senador Vasr.oncelos Torres.)
Em vot[lçào o requerimento.
Os Srs Senadores que o aprov11m, queiram permunecer sentados. (Pausa.)
•
Estil aprovado.
Será fcitn a trnnscrição solicitada, ficando prejudicado o item scguillle d.t pauta, que versn sobre a mesma matéria.
"Soldad~ llrasileiro:
Assim como se uquecc a alma de soldado recruta, ao som das
l'ilnfurrns l! nu visiio dos belos estanda~tes cm desme, também se
ilumina c se renova o espirita dos chefes mnis experimentados, ao viverem, urnu vez mais, as nlcgrias purns da c~lcbruçüo det nnivcrsúrio
de Cuxias, o ditt consilgrado a toclos nós.
A claridade dl'stus fostus de paz mitiga e recompensa o
silencioso suor dus tarefas tio adcstrameoto de todos os dias, do
nicsmo modo que a sensuçllo do cumprimento do de\'er premiu, na
lutu, o ,:ombatcntc. Quero dizcr~tt", so!dndo bru;,ildro, qut> r.stn emoo;tlo - somenlc lludn aos forlcs é privilégio do!' homl!ns verdadeiros
-vem delongo:, porque herdndu dos velhos soi<Jndos, que corstrui·
rum, de ~.:sprrito, nosso quartel de tijolo.
TLw emoç-ão vem de longe, porque nnsccu com os primeiros
soldudos, nus t'lnboscadus, nos urraiais de Pcrnumbuco, lutundo

cPntru o invasor, c crcsct".u, como o próprio Exército, do entrelaça..

monto de heróis e de raças, nos albores da nacicnaiidade.
Elu dominou Caxias, na ponte de itororó, e foi sentida por
Sampaio, mortalmente ferido. Estava no frêmito da bravura de Osó·
rio, no ribombar dos canhões de Mallet c nu tenacidade de Cabrita.
Ass11miu o uspecto missionário cm Rondon, esse herói inigualável da
paz, que teceu, nn solidão das distâncias, o fio, a comunicação entre
os homens.
Senti rum-na, tumhém, Scveriuno da Fonseca, Muniz de Aragüo
Biltcncourt c Nttpion, que, como tantos outros, demonstraram, na
guerra c nu puz, que n espada é rnis!iilo e é scrvlço.
As clarinadas que hoje inccndei::m nossa alma de soldado,
nutriram u inspiruçilo desses homens notf.iveis do Exéfcito Brasilei~
ro, 'artífices da Abolição e da República, e que, em sucessivas etapas
de nossa evolução, levando ildiante, os ideais re\·olucionários ou
de~:fraldando as bandeiras da fraternidade ao l•do de marinheiros e
aviadores- muito deram de si peia construeão da naçiio verdadeira·
mcnle soberunu, cujos alicerces são a ordem e o trabalho, a
democracia como forma de vida e de organização institucional, a
li,berdade c a justiça.
Benjamin Constunt c DemÍoro; Floriano e Hermes; Outra,
Mascar-.nhas c Conrobert; Castelio Branco e Costa e Silva e o s!mbo·
lo do nosso idealismo revolucionitrio- que: a nação acnba de perder
no desaparecimento de Juarez Távora- foram oportunos c atuantes, dcsassombrados c CnérgicOs, patriotas e inteligentes, atentos aos
objeti~os fundnmentais da nacionalidade brasiieira, homens com
perspcctivu da História, guardiàe!; dos valores a preservar, c com
sensibilidade e clarividência pnra entender os sinais dos tempos e os
caminhos ela mudança,
Tua emoção é a mesma, tantas. vezes sentida por outros
extracrdin{Jrios soldadns, GUe mais ~e afirmaram na cultura e no
ptns:.~m~nto mnrcuntemente militares, e a quem por isso, mesmo,
tunto devcrr.os, porque nossns organizações estão impregnadas .de
suus presenças. ·Entre os que jfa se foram serão sempre lembrados por
suas realizações; Cantuária e Caetano de Faria, Trompowsky e
Tusso Fragoso, .I.B. Magalhães Correia Lima, Josó Pessoa, L•:itão
do Carvulho e Fiula, Paiva Chaves e Caslello Branco, este, outra vez,
porque nclc não s~ sube o quP. mais admira, se o soldado ou o esta~ ·
dista.
O alvoroço de t\:a alma jovem ao romper do dobrado da banda,
scntc:m~no, ainda mt~is intcnsumentr:, aqueles que viveram a vida to~
da soldados c cujo tempo findou. Eles .acompanham à distância o
Exército de agora, c c!-ttarüo certumentc ao nosso ludo. se preciso for.
SthJ os que vier:.~m antes de nós, nC'ssos mestres e nossos chefes,
nosso e.~xernplo, nossa permanente: inspiração.
Diz-me o coração de velho soldado que a omoçào maior dos que
j{l se n:tirurum, mus 'lue ~Jindu servem à nação, apenas com sua rene.'r\iiO, sua vigihincia ou scn conselho, ou mesmo em outros setores da
'udministracüu pública 011 empresuriul, é ver o Exército marchando
p.~ra ser cudu vez mais brasileiro, nu suu carne e no seu esp!ríto, no
~cu mah.:rial bt:lico e cm s~a doutrina; é: Yê~lo corresponder À
confiança do povo, g•.trantindo·lhe a paz que constrói; ó vê-lo volta·
do, por inteiro, para sua atividade-lim, para o aumento de sua
cupacidadc opc:rucionul c logística.
Murn:'ura~me, ;~inr!a, a e~pcriência, que os teus chefes confiam
c.t:n ti, soldado brasileiro de: ugora, cm teu espírito de missãO, em tua·
Uisciplina, tuu intt~ligéncia, tun vocuçijo d~: s~rviço e em tua fé.
Suld:tdo Brusi)eiro!

O velho soldado, n quem a oonlinnça de um grunde 3oldado deu
u honrn de ~;onduzir os dcslinos dí.l Exér~ito neste tempo do 4'' Governo da República, e que procuru corresponder uo horizonte da chefia
com tod,as us energias de sua dignidade profissional, w't:m dizer-te que:
o Exército, a que servimos c unlilmos, é o f'Utrimônio moral e cultunll construido ~elos qu.c vicrum nnlcs de nós, e que nos cabe pussur
:u..liuntc cngrandcddll, pela soliduricdudc dns geraçl1c:S.

-42Com os olhos no ruturo e a r1: em Deus, lembro a todos, neste
Dia do Soldado, o dever de prosseguirem cada vez mai& empenhados
nas lar.ras de seu adestramento c de seu apcrrciçoamento, porque é
, pela cultura que os homens se razcm maiores para melhor cumprir
;suas missões, e o poder do Exército vale mais P"la capacidade de seus
'homens do que pela potência de seus canhões.
,
E recomendo ao soldado brasileiro, com vistas ao que raz agora
,e às suas responsabilidades no ruturo, manter o propósito de persc·
'vcrar no trabalho silencioso c abnegado com vontade; coragem 'e.
· nergia- servir com lealdade, amar a justiça, a lei c a ord~m. abrir o·
:oraçilo à concórdia c à esperança,' cvalorizar cada instante da vida
que passa com uma semente da grandeza do amanhã."

OSR. PRESIDENTE (WIIIon Gonçalves) -Item 2:
Discussão, cm turno único, do Parecer n• 345, de 1975,
da Comissão de Constituição c Justiça, pelo sobrcstamento
do Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1975, de autoria do
Senhor Senador Paulo Guerra, que allerd a redação do art.
142 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, c dã outras ·
'providências.
·
·
Em, discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar razer uso da palavra, para
discuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está cncerrà'da.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram P"trnaneccr senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovado. A matéria será sobrcstada c aguardará, na
Comissão de Constituição e Justiça, a remessa do projeto de Código
Civil ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (WiliGn Gonçalves) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei do Se·
nado n' S6, del974, de autoria do Sr. Senador Franco Mon·
,toro, que assegura às entidades sindicais a participação na
fiscalização da legislação previdenciária, tendo
PARECERES, sob n•s. 458 e 459, de 1974, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade;
-de Le&lslação Social, favorãvel.
Em discussiio, o projeto, cm primeiro turno.
O Sr. Ruy llantos (Bahia-ARENA) - Sr. Presidente, peço a
palavra,
'
O SR. PR.:SIDENTE (Wii!!On Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador ~uy Santos.
O SR. MUY SANTOS (Bahia-ARENA} (Sem revido do
:orador.)- Sr. Presidente, este projeto, de autoria do nobre Senador
Franco Monthro, tem parecer ravorávcl das Comissões, Quero,
,porénl, inrorll'IUr a S. Ex•. que, pela Lei n• 3.807, atualizada pela Lei
n• 5.890, a inte/Jção de S. Ex• já estã atendida. Assim, no art. 13 diz:
Art, 13:
"Ao Conselho de Recursos da Previdôncia Social compete julgar os recursos interpostos das decisões das Juntas de
Recursos da Previdência Social. .."
Continuando, o mesmo urtigo, cm seu§ I• dispõe:
~ I• " .. ,, (4) <(Uatro representantes das empresas, eld·
·tos pelas respectivas Conrcderações Nacionais, na rorma que
o regulamento estabelecer c (9) nove representantes do

Governo,. , ,"

E o§ S• do mesmo artigo diz:
"§ S• O Conselho de Recursos da Previdência Social se
·desdobrarA em 4 (quatro) Turmas de 4 (quatro) membros de
.cada uma, mantida a proporcionalidade de rcprescn·
taçiio,,, ,"

Em relação ao art. 14, constatamos:
Art.l4:
.
", .• Compete às Turmas do Conselho de Recursos da
:Previdência Social julgar os recursos das decisões das Juntas
de Recursos da Previdência Social."
·
No art. 99, § 1•. vemos:
Art. 99. A designação dos rcprc.;cntantes do Governo
e dos respectivos suplentes, no CD do DNPS e no CSPS de·
verá recair· em pessoas de notórios conhecimentos de p;evidência !Ocial.
·
·
NOTA 59
§ I• Os membros classistas, cretivos e suplentes, serão·
, eleitos por dolegados-cleitores, escolhidos pelos con.sclhos de
representantes das confederações e das federações nacionais
não confederadas, bem como pela assembléia-geral dos sindi·
:c~los nacionais, na proporção de 3 (três) delegados-eleitores
'para as confederações, 2 (dois) para as federações e I (um)
'para os sindicatos.
·

I
ll

Assim, a intenção de S. Ex• jâ es;á at~ndida pela Íegislaçilo cm
vigor, motivo por que, na ocasião da votação, votarei contra o ponto
de vista de~· Ex• (Multo bem!)

i
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua em discussão a matéria.

•
O Sr. Franc:o Montvro (Silo Paulo-MDB) -

'
peço a palavra.

~

Sr. Presidente,

.O SR. PRESIDENTE (Wll..;n Got~Çalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) (Sem revi·
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
' De infcio, desejo agradecer à nobre Liderança, c particularmente ao nobre Senador Ruy Santos, pela praxe que acaba de ado·
.tar, atendendo ao apelo que lhe roi dirigido • que vui, certamente,
contribuir para o aperrciçoamento do processo legislativo.
. S. Ex•, durante u discussão, apresentou as razões que lhe foram
envradas pela Assessoria de seu Partido, é: que se opõem à aprovação
'do projeto. Esta apresentação reita por S. Ex•, no momento da dis·
cussão, permitirá, como estã a~ontccendo, que as razões aprcsen·.
tada~ sejam discutidas em Plen:\rio, c, eventualmente, remetidas à
Com1ssào competente, p0ra o aprorundamcnto do problema.
Congratulo-me com S, Ex• e com a Ca<a, porque da prática dos
nossos debates está decorrendo um procedimento que contribuirã
pura aperreiçonr nossos processos legislativos, conrorme mencionei
há pouco.
O Sr. Ruy Sanlos (Buhia-ARENA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCO MON'fORO (Silo Paulo-MDB) - Com
prazer,
O Sr. Ruy Santos (Bahia-·ARENA) - Apenas roi mais um
pusso na norma que venho udotando, respondendo pela Liderança
.da ARENA, de sempre dinlogar com n Oposição. Sabe V. Ex• que,
untes da Ordem do Dia, tmnsmito u V. EK•, ou ao Lrder que se encontre presente, o ponto de vista da Maioria, porque o nosso
propósito ó apenas fazer uma coisa justa c acertada ...
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-43O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) - Agrn·
deço o aparte de V. Ex•, e reitero os meus cumprimentos. Acho, real·
mente, que foi mais um passo- como disse V. Ex•- para o aper·
· feiçoamcnto do processo legislativo, As informações serão conheci·
·das c poderão ser debatidas antes da votação. E poderemos, talvez,
com muito mais freqUência, votar conjuntamente, porque o nosso
objetivo, acima de quaisquer divisões partidárias, é formular leis que
atinjam ao seu objctivo de servir ao bem comum.
As razões apresentadas pelo nobre Lfder Ruy Santos atendem,
:em parte, apenas, ao propósito do nosso projeto.
O Projeto n• 56/74, que está sendo discutido, para oportuna vo·
tação, assegura às entidades sindicais a participação na fiscalização
da lcgislaçíio prcvidcnciâria,
Dispõe o .art. 1•:
"Art. I• Mediante convê~io.com o Instituto Nacional
de Previdência Social, as entidades sindicais poderão. parti·
cípar dos serviços de fiscalí~açãu e de divulgação da le·
gislação prcvidcnciária."
E ao justificá-lo, mencionamos algumas razões como, por exemplo, a de que a ntuallci já assegura, de forma genérica, aos sindicatoÍI
a função de colaborar com o Poder Público, para a solução de problemas que se relacionem com a respectiva categoria.
Citamos também o argumento de analogia. No caso da lcgis·
lação rural, a lei que criou o FUNRURAL atribuiu aos Sindicatos
,Rurais a função de acompanhar a fiscalização dessa aplicação c, ao
mesmo tempo, difundir os preceitos ligados à Previdência Social
Rural. Queremos transpor isso para o setor urbano, c parece-nos que
há uma razão evidente. Se os Sindicatos Rurais, que têm, sabidamcn·
te, menor desenvolvimento, menor organização c menores recursos
;que os Sindicatos Urbnnos, podem participar da função fiscaliza.
dura, por que não os SindicatO$ Urbanos, mais amplos c mais bem
dotados de recursos, com pessoal talvez, mais habilitado, com maior
tradição nu vida sindical e no conhecimento da legislação do
trabalho'!
O que se pretende é que o sindicato colabore com a fiscalização,
l'i um passo que nos parece da maior importância, para que o Instituto Nacional de Previdência Social seja fiscalizado pelos próprios
interessados, através das suas organizações sindicais, a exemplo do
que jã acontece no meio rural. Uma dessas formas d~ participação
está mencionada nas razões invocadas pelo Líder da Maioria.
De acordo com o texto citado por S. Ex•. constatamos.
Art. 13. Ao Cmuelho de Recursos da PrtYidêncla SÓ~Ial
compele julsar os recursos Interpostos das decisões das Juntas
de Recursos da PreYidêncla Social.
·
Esses Conselhos são constituidos por representantes dos Se.
gurados. E aí há, inegavelmente, uma participação. Mas é uma parti·
cipaçilo apenas nos Consdhos de Julgamento dos Recursos. Esta 1:
uma participação muito limitada, já existente. O projeto objctiva ir
mais longe, O que se pretende, nesta proposiçiló é outra coisa. A
Comissão competente terá, nu serenidade das suas reuniiics, com a
designação de Relator, a oportunidade de um exame mais detalhado
da matéria,
Entretanto, Sr. Presidente, pura uma apreciação mais objctiva
do assunto, concluimos as nossas considerações com um rcqucrimen·
to, solicitando que as razões apontadas pelo nobre Lldcr da Maioria,
acompanhados dns justificativas que acabamos de apor, sejam
encaminhadas 11 Comissão de Legislação Social, à qual solicitamos a
remessa do referido projeto, para o rccxame desta matéria. Encami·
nhamo·lo 11 Mesa, nos termos do art. 310 do Regimento, com o fim
de obter o adiamento da discussão da proposição, par" que o mesmo
seju encaminhado ao recxame da Comissão de Legislação Social,
ncompnnhudo dos subsidies trazidos pela Liderança da Maio ria c
dos dados por nós fornecidos,
Ern o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
requerimento que serã lido pelo Sr. !•·Secretário.
1'i lido c aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 380, DE 1975
Nos termos do art. 310, alfnca "b" do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 56,
de 1974, a fim de que seja encaminhado ao rccxamc da Comissão de
Legislação.
Sala das Sessões, cm 2 de setembro de 1975.- Fraaco Montoõo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonça!Yes) - Em conseqUência
da deliberação do Plenârio, a matéria sairá da Ordem do Dia para o
rccxame solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) -Item 5:
Discussão;" cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Roberto Saturnino, que estabcle·
cc condições para revisão dos valores monetãrios constantes
da legislação rederal c desvinculados do salârio minimo pela
Lei n• 6.205, de 1975, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 288, de 1975, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inéonsliWcjo-nalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Não havendo quem queira" discuti-lo; encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Estâ encerrada.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovpm queiram permanecer sentados, (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto serã arquivado.

·l'i o seguinte o projeto rejeitado: ·.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1975
Estabelece condlçijes para reYIIio dos Yalores moaetúloa
constantes daleslslaçio fed•ral e desYinculados do ulúlo mini·
mo pela Lei n• 6.105/75, e dá outras provldênciu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os valores monetários estabelecidos na legislação federal cm função do salário minimo ficam transformados, a partir de
'I• de maio de 1975, nos correspondentes valores de moeda nacional,
com aproximação para o valor de CrS 10,00 (dez cruzeiros) imcdiatam,ente inrcrior, tomado por base o salãrio m!nimo fixado pelo Decreto n• 73.995, de 29 de abril de 1974.
Parágraro único. O reajustamento dos valores a que se refere o
capul deste urtigo serlt cfetuado nnaalmente, mediante portaria
conjunta do Ministro da Justiça c do Ministro Chefe da Secretaria i:le
Planejnmcnto da Presidência da República, com base no sistema
especial de amortização monetária a que se refere o art. 3• da prcscn·
te lei,
Art. 2• O§ 3• do art. I• da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975,
passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
"§ 3Y Os valores monetários constantes dos contratos com pra·
zo determinado vigentes na data de publicação desta lei serão convertidos nos vnlorcs correspondentes cm moeda nacional c reajustados
com bnse no sistema especial de atualização monetária a que se rcfe·
rc o urtigo seguinte.

-44i\rt • .!' O art. 2• da Lei n'' 6.205/75 passa a vigorar com a segui 1111.: reduçUo:

"'Arl. 2~ Em substituição à corn:çào pdo srtlário minia
nlo, o Poder Exc:cutiv0, através da Secretaria de Plancjam~;:n
to d3 Presidência dn República c do Ministério da Fazenda,
cs:ubclccerá sistcmc cspccinl de atualizaçüo monetária.''

Contrastando com· os nossos escussos 184 poço~. os Estudos
Unidos- fuça a compnrar.üo com os Estados Unidos porque são
'JHlÇÕcs de sup~:rficiC":s sensivelmente iguuis- pcrfururnm, só no uno
passado, nad<~ menos de 32 mil c fl93 poços! Ou seja: I79 vezes mais
que o Arasii.
O Sr. Otair Bccker (Sun,a Cutarinn-ARENA) V. Ex' um npnrte?

Permite

Arl. 4• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disrosiçõe.s ~:m contrúrio.

O SR. PRESIDENTE (Wilbon Gonçolve•) -

Estú osgotnda n

matêria constante dn Ordem da Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concc:do u palavra ao ncbrc Senador Luiz Cavnlcantc.
O SR. LlliZ CAVAI.CANTE (Aiagoas-.~RENA) (Pronuncia
Presidente, Srs. Senadores:

~ s·<gulnte discurso.)- Sr.

Noticium os jornais que a produção brasileira de potrólco, no1
,;l!t.e o rimei ros meses de 1975, foi 0,~% menor que a do mesmo pt!ríodo d~ uno passado: 6 milhões e 8 mil mt:tros cúbicos contra os 6 milhões c 27 mil de janeiro a julho de 1974.
Essa queda deveu-se ao contínuo decrescimento, a partir de
!970~ na produçáo dos campos da Bnhia, donde se extrní agora
21.200 barris/dia a menos que em 1969. Ape1ar de ter-se elevado o
volume: oriundo da plataforma continental, este não bastou pnra co'hnr inleir:~monte a red~ção no jorro dos poços do Recóncuvo baiano, que. todavia, ainda re!>pondem por 70% da produção nacional.
Sr. caiu a produção, o mesmo n1io ocorreu ao consumo, quo: se
;clcvout:m4,7%.

Aliá<t. o consumo de petróleo vem a11dando sempre bem mais
depressa do que a produção. Em 1969, extraímos 10 milhões c 170
i1l ii metros c(lbicns, Decorridos cinco anos, '!Stabelecemos o reco:-de
n:.~cicnaldeiOmilhõese 29; mil metros cúbicos, em 1974. O aumento n<l qilinqUênio foi de :Jpi:nas 125 mil metros ~;úbicos. Enquanto isso, o consumo passou de 27 milhões e 683 mil metros c(obicos para48
rnilltôcso 168 nlil, num pulo de 20 milhões e 485 mil metros cúbicos.
Em C'Utrns palavras, nos últimos cinco anos, o consumli cresceu
1o5~ veles mais do que a produção.
t\ correlacno produçàofconsumo teve a seguinte invo\uçtlo no
dorr:rdeiro scténio:
1961 , , , , . , . , , • , • , , • , • , • , , •. , .• , , , , • , , , . , .. , , • , ..

38,5~'fn

t%8 ............................................ 36,9%
1969 ..•...•.......•.....•........•.....•. ' ...... 36,7'1(1
1~70 ........................................... 32,4%
IY71 ............................................ 29,7%
1972 ............................................ ~6.8%
197.! ............................................ 23,5%
1974 .................... ; ....................... 21,4%
Sc o mesmo decréscimo de 0,3% nu produçt1o e o mesmo acréscínu> de 4,7% no consumo se cstc:ndcrcm u todo este ano, a currclução
bub:nr•í para 20,8%, no rim do uno.

Lê-« no Rclutório da PETROilRÁS de I974:
"Concluiu-se a pcrfurução de H14 poços: 132 em terr:r e
52 113 plat;.tforma continenWI. A metragem pcrfuradu alcun,ou 3(o5 rn ii metros."
Vt:nlos, assim, que a pcrfunu;ào undu bem longe ainda da mctu
utlUUl d~ 690 mil metro~. meta fixaUu, cm 196'/, pelo Ministêrio das
Minus c Encrgiu, para liUC u auto-suficiência fc..ssc alcunt;udn cm dei".
at1Wi, conforme con•;tu da publicni,;Uo "Punornmu do Sctur do
Pc:trúlco'', dalJtlela Pa:au.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Semodor
Ola ir Bccker, cu pediria u V. Ex• que: nguardasse o término desta
parte cstutístiea c, cm segu.ida, concederei o aparte a V. Ex•

Esta não~ a mesma razão matemática entre o consumo dos dois
países: Er.tados Unidos- 17 milhco; e 600 mil barris ditirios; Brasil
- !100 mil h/d, isto é: enquanto os Estndos Unidos têm consumo
apenas 2 vcz~s maior do que o Brasil, lá se perfuram 179 vezes mais
do quo: aqui.
'
Para o cc:-rcntl! uno. a programação nortc-nmericann prt:vê <I
abertura de 35 mil e 7S poços, metn que será decerto atingida,
porquanto no primeiro seme!itre foram perfurados 17.500 poços. No
total, desde o primeiro poço do Col. Drake, em IR59, c até 31 de
dczet11bro de 1974, naquele pais foram abertos 2 milhões, 493 mil e
268 poços, o que dá a mediu de 21 mil e 493 poços por ano. Tirei esse
número da publicaçflú do Oii ond Gas .Journal.
Jil no flt,dar do século XIX, o número de poços devava-se a
t56.313.
No Brasil, a média anual, a purtir én jorre do Lohuto, em 19.39,
provavelmente nàrJ exc~dcrá de 100 poço::.
O rd1cxo dcssn antagôrticu ênfase nu prospccçUo t:, sem dúvida,
o rcspt:ctivo 11úmcro de pc~.;o:i em produção, at~ o final do ano passado: 170.000 lú e 1.330 cú.
Dir .. sc-in, pelo conlra'it~ dos números, que, lá. n explora~:lio ~·
massiJicadn, e cá, artesanal.
'ferd muito prazer em conceder o aparte ao nobre Scnudor
Otuir Beck~r.
O Sr. Otnir ()ccker (Suntu Catarina-ARENA)- Eminente Se·
nado r Luiz Cavalc~.llle, é uma ;1!egrin muito grande ouvi-lu, tspccialm~nte quando trata de as!':unto relacionado com o petróleo.
Gostaria, iniciulment~.:, de formular a V. Ex• uma indagação pura
que ela c n resposta fic~1ssem rcgistraóas nas mentes dos demais cole·
gas Senadmes desta Cnsu c nu de todo o povo brasileiro: qual a
fôrmt1la dos noss·os irml10s americanos, qual " politica do Governo
duqucl~ país, parn que eles po~sam atingir esse número extruordinít·
rio tle perfuruções-ano que V, F.x• nos revela neste rnmncnto'~
O SR. l.UIZ CAVALCANTE (Aiaguas-ARENA)- A fórmula é que lá existem muis de cinqUcntu empresas, todas p~H
ticulurcs, pesquisando c pruspcctnndo petróleo, c, uqui, no Brasil,
inl'clizmc:ntc, só c.xistc uma empresa, muito grande ali{!~, u
PET!lOBRÁS, muilo grande porém muito pcqueuu para esta dim~~nsão que é o llrmil.
O Sr. Otuir Bcckcr (Solltla Cntnrina-ARENJ'.) ·- A~rndeço a
inl'ormaçi1o l.h~ V. Ex• c me permito continm1r dilcndo que, cviden·
temente, nào fnrd nqui, neste momento, ncnhumu consideração de
apr~:ço ou de: cumprimento a V, Ex~. ptirquc, o ;tCU trabulho, a SU:l lnta í; con!lccida de uós c de todos tlS hrusildror. Mus peço permissão a
V. ExQ ptlra m.~resccntur un seu pronunciamento qut: Jados como

-45essc:st sc:rcnidudel objetividadc com que V, E~• cstU tratando desse
assunto, devem ser a forma de trabalho de cuda um de nós que temos
a responsabilidade de representar as diversas unidades federadas
deste País. E1 eminente Senador Luiz CnvalcanLe1que mais este seu
nlcrta se cOnstitua num passo decisivo puru. alc,·tar a tantos quantos
têm responsabilidade na condução dos destinos desta Nação, para a
realidade brusilcirrt c pura que nós nos conscicntizemos de que senti·
mentes de brasiltdadc, de democracia, de segurança, de desenvolvi·
menta econômico e social significam calcar os dois pés no nos:,o terri·
tório, conscicntizarmo-nos das nossas necessidades c buscar resolvi!las.
1

O SR, LUIZ. CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Muito
grato, St:nador Virgrlio Távora; .suas iutervcnçõcs valorizam
sobremodo os meus pronuncintnentos. Mas, quando· V. Ex• diz que
não podemos sair por ar furando a torto e a direito, porque já
dominamos os processos geofísicos que dão ind[cios ruzoavelmenle
seguros sobre o petl'óleo, V. E~• esquece que os nossos professores
suo os amcric~nos, E enGuanto eles luzem 35 mil poços por ano na
terra dele; nós fazemos apenas 184 poços no Brasil. 1':: que acima·
desses processos, da certeza matemática, está um brocardo muito
popul•r entre os geólogos: "1':: a ponta da broca que descobre o
petróleo".
Não há processo absolutamente seguro que diga: aqui hll
petróleo. Portanto, meu distinto colega, ucho que estamos fazendo
um ·esforço muito inverso daquele dos Estados Unidos da Am<rica,
um eSforço mt:smo muito inverso do que requerem as necessidades
deste imenso Pais do 8 milhões c 500 mil quilómetros quadrados.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Senador
Otuir Beckcr, não raltnrá alerta ao Governo; alertarc.~mos sempre,, e
temoo esperança de que este alerta que fazemos será ouvido. Tanto
mais porque vozes como a de V. Ex• vêm juntar-se, agora, àquela
que era a única neste Plenário mas que hojt: já conta pelo menos,
O Sr. Virgüio Távoro (Ceará-ARENA) - Abusando, ainda,
com cerca de meia dúzia. Muito grato a V. Ex•
~a bondade de V. Ex•, no~re Senador, Luiz Cavalcante,
Ao tecer tais considerações, Sr. Presidente, outro objetivo não aduziriamos dois fatos: primeiro, o maior produtor de petróleo do
lc,nho senão o de c.dernar minha apreensão ract: ao estreitamento, mundo chama-se United States of Amcrica. Se os Estudos Unidos da
ar.o após ano, desse terrível gargalo no processo de desenvolvimento América são obrigados a importar parte do ouro negro que i: necessá·
nacional -c petróleo.
rio ao seu desenvolvimento, C: justamente porque o seu consumo é:
Em recente palestra na Confederação Nacional da Indústria, maior do que a produção. Querer, por<m comparar um pais
disse o Ministro Reis Velloso que "o crescimento do PIB brasileiro altissimamente dotado pela naturela em recursos petrolíferos estará em 1975 e nos próximos anos condicionado à situação d(l tanto que é aquele que tem, isoladamente, a maior produçiio do
balanço de pagamento".
mundo - com um Pais como o nosso cuja plataiorma continental:
Ora, o balanç<~ de pagamento está direta e indiretamerytc soiw.:nte agoru nos está apresentando realmente, campos de potência,
.cundicionado ao petróleo. Logo, é petróleo GUe o crescimento do de pujança apreciável, < uma extrapolação muito grande do que se
PIB cstú condicionado.
poderia, com bom senso, discutir a rt:spc:ito de quantidades qu.:, se
O Ministro Mário Simonsen, por sua ve1., e rnais recentemente, não são hcterogêneas, estão muito longe d::t mesma ordem de
rez esta grave advertência à Nação:
· grandeza. Mais uma vez ramos os primeiros, aqui, a afirmar o que i:
pcrfurando-sel é com a ponta da broca - isto foi dilo em discursos
''Já não se justilica qualquer otimisrno c~agerado cm
relação às perspoctivas do Pais a módio prazo. IÕ preciso, isto nosso e de V. Ex•- que se encontra petróleo; mas não ó perfurando·
siml que todos se tornem consc.:ientcs da nova realidade se ~ln termos di.! aventura, lou:nmente, porém naquelas áieas em que
estudos aeromagnomí:tricos indicam uma probalidade. Recordamos,
mundial c a ela procurem se adaptar tão rapidamente quanto
e o dissemos a V. E~• vúrias vezes que Israel com altíssima
possível."
tecnologia~ com recursos abundantes, circundndo de países, todos
O Sr, Virgfllo Távora (Cearú-ARENA)...:. V. Ex• permite um eles, grandomente produtores de petróleo, tinha a pobreza decantada
por Golda Meir, nu frase que já se tornou comum: "Jeovit fez o seu
apartel nobre Senador?
povo errar durante quarenta unos no deserto p~1ra justUOii:nte situarO SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) -- Com se onde o petróleo é escassíssimo". Era esta~ achega que julguei por
muita honra, nobre Senador.
bem apresentar ao discurso de V, Ex• na certeza de que a
O Sr. Virgfllo Távo:o (Ceará-ARENA) - Nã~ í: de ontem, e PETROBRÀS, com us descobertas que não podem ser absoluta·
sim de anos atrás que aqui discutimos este problema que V. Ex•, mentt: postas cm dúvidal caminha para inverter a tendênciá a que se
·
com tanta coragem e dc5assombro rorl!.senta, Mas gostariamosl refere V. Ex•
O
SR.
LUIZ
CAVALCANTE
(Alagoas-ARENA)Qua>e
aqui, de justamente relembrar-lhe tópicos de debutesjú havidos entre
quem r~sponde a V. Ex•, Senador Virgrlio Tàvóra, nüo é este seu
nós. Foi dito e rcdito há muitos anos, que: primeiro, é perfurando
que se encontm petróleo, mas não í: perfurando em qualquer lugar c humilde colega, mas o utual Presidente da PETROBRÁS, General
sim, unquelas (m.!llS cm que estudos gcorísicos e ueromugnométricos Arnkcn de Olivc::ira,.que, em maio do ano passado, em conferência
nos dito nu o a certeza, mas uma probabilidade do. sucesso; scg~ndo, reulizudu no Recili:, disse que, dos três milhões e duzentos mil quilô·
V. Ex• sempre dessu tribuna ctamou por maiores investimentos da metros quadrados dus áreas sedimentares do País, aquelus llreas proPETROBRÃS no sctor du prospccçllo. E, dentro do sentimento de pícias ao petróleo, u PETROBRÁS tinha pesquisado, apenas, um
justiçn que caracteriza os seus atos, V. Ex• verá que de 1973 paru décimo do total.
1974 c ~c 1974 para 19i5 tem o montante de recursos alocados u estu
O g,., Vlrgfllo T1hora (Ceará-ARENA)- Perfeito. E, dentro
atividudc crescido cm termos que poderíamos qualificar de geomêtri· desse décimo Lem perfurado muito menos do que o.utro décimo, oul
cus. Mnis uinda, nobre Senndor: entre descobrir cumpos- como foi cnti\o, um centésimo: e ni\o poderia ser de maneira diferente, porque
o cnso Uc Garoupu, de Umburunu- e poder dess.:s cumpns extrair !'!t há uma riqueza situada a seis mil, cinco mil ou quatro mil metros,
resultudos que aumentem a nossa produção, em termos consid,rú· conforme a da região, abaixo do solo, nüo < pelo prazer de uprcsen·
veis, hú um hiuto de tempo, um hiato de 5, 6 anos conforme o caso. tur estatísticas do número de metros perfurados que se vui encontrar
A PETROBRÁS, adotando tCcuicu lbnr.esu, pmticu, já agora, em petróleo, c sim, na perfuração segura, como foi feito nu plataforma
Gmoupu, c o farú posteriormente em Umburunul u tenlativu du continr.ntal, em que u margem de inoucosso tem sido mlnimu. Reeor·
cham~1da cxplora~r~o provisória que já no lim de 1977 nos darú de-se V, Ex• de que nos poços du Bahia, a que hú pouco aludiu,
n:sulhtdos que V. Ex• 'ittbcmos ser{, um dos primeiros u aplaudir quando se duplicou o número de poços- c ai sempre dissemos que
nctotc n:dnto, Nfln muís esta diminuiçi10 percentual prosrcssívu Ll que n~o havin uma n1Zi1o uritméticn entre o ct.fort;o c a respo!.tll, em
V. E:-;• se rcfcrt! du reluçLlü entre produção c consumol musl no termns de pctróh:o- começarum n ocorrer poços secos. A v..:rdude l:
contnirio, acr~scimos que, cstumos certos, chcgurüo 1) ordem de 90%. que, dentro do território nuciunul, temos encontrado possibilidu:.ie~
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-46muitlssilno maiores na plataforma continental. E se esta ainda está
O.Sr. Robeno Satumlno. (Rio-de Janeiro- MDB)- Estou ou·
com uma fraçilo bem menor de contribuiçao na produção brasileira é vindo, com renovado interesse,' as considerações de V. Ex• a respeito
porque comÕçamos relativamente há pouco tempo. Mas se V, Ex•, desse problema, realmente de enorme importilncia para a economia
que ê paciente, como o cstll sendo cm ouvir o discurso quase paralelo do Pais.' E acrescentando algo ao oportuno aparte do Sr. Senador
que estamos fazendo, esperar aqueles prazos dados pela' Itamar Franco, dentro das alternativas, volto a frisar, uma vez mais,
PETROBRÁS, prazos estes que estão sendo confirmados pela a importância do âlcool anidro, que cstâ a demandar, digamos
prática, verá que vai haver absoluta inversão nessa tendência apre- assim, uma providência, um estimulo real c cfctivo do Governo para,
.sentada no seu discurso.
que se instalem us chamadas destilarias autónomas na base da cana,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Infeliz· ou, melhor que a cana, - jâ se demonstrou isso - a mandioca, a
mente, não sou tão paciente quanto V. Ex•, porque há vinte ano! bntata.·Mas, o que está se verificando é que o Governo está parali-:
ouço gritar "o petróleo é nosso! o petróleo é nosso!", c .cada vez ele sado nesse setor. Saiu com um decreto muito tímido, referente às dcs·
fica mais escasso cm nosso Pais. Paciência tem limite, nobre Senador tilarias anexas, mas não às destilarias autónomas que são aquelas
que podem resolver ou obviar esse problema tão angustiante, o do·
Virg!lio T!lvora.
combustível para o Brasil. Gostaria de acrescentar algo mais, SeO Sr. Itamar Franco (Minas Gcrais-MDB) - V. Ex• permite nador. V. Ex•. preocupa-se com o petróleo, c muito justamente, pois
um aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante?
ele é um item formidável na nossa balança de pagamentos. Mas gos·
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Com taria de lembrar a V. Ett que, se estamos importando este ano pou·
co mais de três bilhões de dólares de petróleo, jâ estamos importando
muito prazer.
mais de quatro bilhões de dólares em mAquinas c equipamentos. O
O Sr. Itamar Franco (Minas Gcrais-MDB) :-Nilo era meu dc· crescimento da curva de importação de mâquinas c equipamentos é
seja interferir, em seu discurso. Queria deixar, apenas, que a Aliança extraordinariamente maior do que do petróleo. As previsões para o
Renovadora Nacional debatesse o problema do pctróle~ Mas apre· ano que vem já vilo a sete bilhões de dólares; para o ano subseqUente,
scnça de V. Ex• na tribuna sempre faz com que nós o ouçamos com a mais de dez bilhões de dólares. Então, o sctor que realmente estâ
muita atenção principalmente quando se trata de um tema momen·, demandando uma providência urgente c uma açilo enérgica por par·
toso como este focalizado, o do petróleo. V. Ex• sempre o aborda te do Governo, mais que o do petróleo, é o da produção de mllquinas
com dados estatísticos c reais. Vim agora de um curso, no Rio de Ja· e equipamentos. E não 'com o respeito ao preconceito privativista,
neiro, sobre o ciclo da energia no Brasil, cm que se fez uma aborda- porque, realmente, não temos capitais privados nacionais para dC!Cn•
gem muito ligeira do problema do petróleo, da energia nuclear, da volver esse selor; não é paralisando a ação do Estado nas iniciati~as
energia hidráulica, do xisto e do carvão. O que se pode constatar real· que deve tomar •. quc tem quctomar para resolver esse importantls·
mente é que u apreensão de V. Ex• ê muito válida.
si mo problema, que vamos dar conta de resolvê-lo a tempo, dentro
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Alagoas~ARENA)- Muito do regime de urgi:ncia que o assunto estâ a merecer.
obrigado.
O Sr. Vlralllo Tbora (Ccarli ·-ARENA)- Eminente Senador
O Sr. Itamar FriiiCO (Minas Gerais-MDB) - ... conside· Luiz Cavalcante, abusando de sua generosidade, vamos no aparte,
rando·se um Pais como o nosso, que importa 80% do seu petróleo e responder à ilustre Oposição que agora vemos, com tanto interesse,
tem apenas 20%; mas não vamos discutir, neste instante- nem seria tomilr posição no assunto, N• I; Realmente, cm nome do Governo,
a ocasião - o problema do monopólio estatal do petróleo, que não brevemente, tentaremos dar a conccituação c o equacionamento de
estaria cm jogo aqui; nem quero fazer um discurso paralelo uo de como pretende o Governo Geiscl enfrentar, em termos globais, todo
V. Ex•. mas lembrar, apenas, da necessidade de se buscarem alterna·' o problema da energia, nas mais diferentes formas. N• 2: Resposta
tivas. Não se compreende, por exemplo, a respeito do óleo de barril,· ao eminente Senador por Minas Gerais, engenheiro c que, portanto,
sendo tão cnro como está agora no mundo, que a PETROBRÁS não. há de respeitar muito os números; o Xisto betuminoso, dos quais o
acelere a exploração, por exemplo, do xisto betuminoso, Só agora, a nosso genitor foi um dos precursores neste Pais- portanto julgamo·
partir de 1974, a PETROBRÁS caminha. no xisto butuminoso pura, nos absolutamente insuspeitos para sobre ele falar- •..
ter, por incrlvcl que pareça, a sua primeira usina industrial para fun.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Exatamcntc.
cionar cm 1982. Teremos que fazer com que o Ptiís queime etapas
para solucionar esses problemas. Nilo vamos discutir aqui a falta de
O Sr. Vlraftlo T4vora (Ceará - ARENA) - ... pressupõe
sorte, ou o nome que se queira dar, na exploração do petróleo da alguns '.'pcquenissimos" problemas.
Amazônia que, até agora, ainda não apareceu. De qualquer forma,
mesmo discordando, às vezes. de certa argumçntação de V. Ex•,
O Sr. Itamar Franco (li!inas Gerais - MDB) - Muitos pro·
quero cumprimcntll-lo, mais uma vez, pela oportunidade do assunto blemas.
que traz ao Senado, nesta tarde.
O Sr. Vtranto nvora (Ccarâ- ARENA)- Pcqucn!ssimos, en·
1

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Muito
grato, nobre Senador Itamar Franco, gratlssimo mesmo, porque per·
ccbi que, se de um lado cu c alguns colegas, como o Sr. Senador
Otair Becker, continuaremos a fustigar a PETROBRÁS para que ex·
traia m~is petróleo, V. Ex• vai também fazê-lo, pedindo óleo na base
do xisto betuminoso.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais-MDB)- Aliâs, nobre Se·
nador Luiz Cavalcante, o Presidente da PETROBRÁS, diz que cstll.
cumprindo, rigorosamente, o tilo decantado 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento do Governo.
~O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro-MOS) - Permite,
V. Ex• um aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante?

. O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas- ARENA)- Com
mutto prazer, Excclêncíu.

trc aspas. N• 1: Para uma destilaria de 50 mil barris, isto é, um
complexo de 50 mil barris, que são 5 destilarias de lO mil barris, nós
tcrlamos que fazer investimentos superiores a hum bilhão de cruzei·
ros por cada 50 mil barris. E o Governo, a partir do fim deste ano, já
tem os dados necessdrios na usina-piloto e na usina semicomcrcíal,
que mantêm na rcgiilo de Silo Mateus do Paranâ para, rcalmcnic, p0 •
der, pilo numa aventura, mas cm termos absolutamente concretos
estabelecer o primeiro complexo, pura c simples complementação, jA
que o grande problema do xisto, fora a poluição, etc,, é a mineração,
Sabe V, Ex• que, para obter um barril de óleo extraído do xisto nós
tcrl~mos que ·m incra r 2,2 toneladas de xisto, o que importaria, ~ada
mats nada menos, do que num movimento de terra de três a três c
me~a toneladas. Se nós multiplicarmos isso pelos n6mcros nccesst\nos pura ter, por exemplo, 100 mil - seriam duas usinas - te·
rla~os de fuze~ uma ~ovimcntnçilo maior do que aquela que a
m111or companhra de mmeraçilo do mundo, que se chama, no dia de

-47hoje, para grande orgulho nosso a Vale do Rio Doce, pratica. A
· fotossfntcsc a que se referia o eminente Vicc-Lldcr do Governo,.,.
O Sr. Itamar Fnnco (Minas Gerais - MDB) - Do Governo?
Brcvc,não?
·
, O Sr, Vlrafllo n•ora (Ccarã-ARENA) ,Oposição. Governo, no ano 2.000.

R~tifiquc-se;

O Sr. Itamar Fnaco (Minas Gcrais-MDB) ciente, Ex• ...

da

e o subcona·

O Sr. Vlrllllo T•ron {Ceará-ARENA)- ... a que se referiu o
ilustre Vicc-Udcr do MDB, está sendo considerada, nllo aligeira·
damentc. A ASSOCIGÁS apresentou ao CNP um programa de
destifarias autónomas c, ao mesmo tempo associadas. Estudas pos·
tcriorcs, feitos cm São Jos~ dos Campos, mostraram a possibilidade
de'obtcr•SC, da mandioca, O álcool ctflico, não nas condições .tão CCO•
nõmicas como da cana-de-açúcar, mas cnt condições de permitir que
tenhamos uma economia de on~e e meio por cento do total de pctró·
leo consumido no Brasil, jâ que a gasolina corresponde a 45% de
todo o consumo de petróleo no Brasil. Sobre este assunto o Senado
r~cbcrá brevemente as explicações ncccssârias. Mas, não, concordamos com a que ouvimos aqui: par timidc~ do Governo não ter
sido feito; nem, ao mesmo tempo, por uma qÚcstãa de indecisão.
Nilo I O Governo não poderia entrar num projeto de divcnificaçllo
de fontes cncrgtticas como aliás, nenhum outro pals o fu, sem que
estudos bem acura~os se fi~csscm a respeito. Mais ainda: lamcntavcl·
mente, não temos aqui um representante do Rio Grande do Sul, que
ciente estaria disso; esforços estão sendo feitos para, utili~ando m~
todos alemães do tempo da 11 Guerra e'sul-africanos do dia de hoje,
obter-se, também, pariindo do nosso carvão, gasolina que também·.
viesse servir de suplemento • produção natural. Este depoimento,
· graças à generosidade· do nosso cm,incnte colega por Alasoas,
most~a. apenas, que o Governo não está, cm absoluto, irisens!vcl ao
problema; apenas as coordenadas, as dificuldades, os fatores cnvol·
vidos na· sua solução também estilo à altura da importância desses
problemas.
O Sr. Vuconcelot Toi'HI (Rio de Janeiro-ARENA) Senador Lui~ Cavalcante, peço a V. Ex• que me inscreva na lila dos
apartes, por favor.
O SR. LVIZ CAVALCANTE {Aiasoas-ARENA) - Senador
Virsllio Távora, agora agradeço a V. Ex•, com muita sinceridade ...
O Sr, VJqQio T•ron {Ceará-ARENA) - A generosidade de
V. Ex• somos nós quem agradecemos,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- ... com
muita efusão a intervenção de V. Ex•, porque a luta estava ficando
desigual· eram vârios c amáveis Golias contra um só pobre David.
Muito g;ato mesmo, Mais um aparte de outro David espero, o do Sr.
Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vaaconcel01 Toi'HI {Rio de Janeiro-ARENA) Começo por salientar uma coincidência na sua atuaçilo parlamentar:
é o ·homem que defende mais aqui o ouro branco, ou seja, o açQcar. E
também aquele que mais se preocupa com o ouro ncsro, o que cqui·
vale di~cr, o petróleo. Eu tinha solicitado uma intcrvcnçã? loJO no
infcio, c V. Ex•, por certo, a acolherá agora,-. c peço pcrm•ssilo para
u acolher- para dar a minha manifestação de irrcstrita confiança na
PETROBRÁS. Quanto à pesquisa mlnima que ela tem feito, para
para mim isto representa .o mâximo, porque nilo se pode cfctiva.
mente comparar o know·how ianque com o que está sendo feito no.
Brasil, a duras penas. Entendo que não poderia deixar de apartcar
v. Ex• porque estou possuído de um júbilo muito natural. pelo fato
de que na plataforma submarina, ou contlnentlll, do meu Estado,
está jorrando petróleo, mais precisamente no litoral de Campos. E já
que houve desdobramento, -tenho que fazer aqui rapidamente pois
o seu tempo é curto c V. Ex• estll sofrendo um bombardeio seguro

de apartes - eu queria, na parte cm que se falou de álcool anidro,
dizer que dificilmente- c aqui vai uma colaboração ao Governo no momento se conseguirâ levar estímulo ao lavrador de cana, quer
do Sul quer do Nordeste, face ao desespero cm que esta classe
agrícola se encontra no m()mcnto. V. Ex• que é doutor no assunto sa·
bc o que estã ocorrendo: a safra do Sul estA cm vias de terminar, os
lavradores, que fizeram empréstimo de custeio, estilo, prnticamcntc
mandando as suas toneladas de cana.à usina c recebendo ~cro cru·
zciro, porque o preço fixado não correspondeu, de maneira
nenhuma, não só ao que a Fundação Getúlio Varsas havia previsto
como também à pura realidade, pois que não se atentou para o fato
do aumento do óleo, dos insumos, dos salários, enfim, uma série de .
circunstâncias que V. Ex• conhece muito bem. Aqui o refresco de
memória - hã tempo foram organizadas destilarias de mandioca.
lamentavelmente o crime que se perpetrou contra a economia brasileira está lá cm Mãcaé, em Jtapcruna, cm Silo F'idélis c cm outros
'lugares: edificios vetustos com maquinaria de primeira ordem, mas o
empreendimento não foi levado adiante. Não desejando alongar-me
neste aparte, me valho apenas de um ditado que consubstancia muito
bem aquilo que quero di~cr a V. Ex•: "No Brasil- infelizmente-·
só se lembram de Santa BArbara quando r()nca a trovoada".

Ó Sr. Otalr Becker- (Santa Catarina-ARENA) - V. Ex•
me permite um aparte~
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) muito prazer.·

Com

O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina-ARENA)- Eminente Se·
nadar Lu i~ Cavalcante, já tivemos nesta tarde a projcçilo de qtianto
vamos gastar com máquinas c equipamentos. de se perguntar, a
esta altura, se alguémj:\ fez a projcção de quanto gastaremos com pc·
trólco; c mais do que isso, Sr. Senador, se temos garantias do recebi·
menta desse petróleo. Ouso dizer neste m()mcnto, que este Pals tem
condições de continuar crescendo, com eventuais restrições de impor·
taçào de máquinas, mas não o continuará sem o recebimento, sem o
rornecimcnto normal dos 80% do petróleo de que precisamos. Estâ
V. Ex• de parabéns, porque se verifica que não há mais Golias nem
Davi. Permita-me o nobre Vicc-Liélcr Roberto Saturnino, talva a
nossa linguagem não fosse suficientemente esclarecedora, porquanto
quando o assunto veio à baila o aspecto emocional dominou a Casa:
imaginava-se que pretendíamos a quebra do monopólio estatal, coisa
que nunca defendemos; como também ousaram di~cr- c está regis·
trado nos Anais da Casa- que não acrcditâvamos na capacidade do
técnico brasileiro. Nada disto afirmamos. O que afirmamos - ·c
sobretudo V. Ex•- é que há que se fazer uma intensificação das per·
furações na busca de maior produção de petróleo neste Pais. Verifica·
se, Senador Luiz Cavalcante,- é por isto que V. Ex• estlí de para·
btns - que nesta Casa existe clima para discussão, sincera c objcti·
va, de alternativas, sejam elas cm relação à cana, à batata ou à man·
diocu, pura que possamos, finalmente, dar a este País as condições de
ele crescer dentro dos princlpios ·preconizados por Sua Excelência o
Senhor Presidente da República: "Desenvolvimento com Scguran·

e

çu",

O SR. Ll/IZ CAVALCANTE {Aiagoas-ARENA)- Em pri·
moiro lugar devo agradecer c referir-me ao aparte do eminente Senador Vru;concclos Torres, que terminou com o brocardo de que só
se lembra de Santa BArbara quando ronca a trovoada. por isso,
meu eminente Colega, que estou, desde que cheguei a esta Casa, me·
lembrando de Santa BArbara, de Santa BArbara do petróleo, pcn·
sundo nu trovoada da guerra, na possibilidade de que o ouro negro
venha a faltnr para os nossos aviões, para os nossos tanques, para os
nossos nuvios,

e

De minha parte, tenho sempre presente que só se lembra de
Santa Bárbara quando ronca a trovoada. E ainda com referência ao
nobre Senador Vasconcelos Torres ...

-48O S!. V•sconcdo• Torr~ (Rio de Janeiro-ARENA) - Poço
desculpas. V. Ex• sabe que aparteio assim, crn linguugem popular,'
como i: do meu feitio.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoos-ARENA) - Ser.ador
'VIls•:oncdos Torres, V. Ex• d!!clarou-se satisfeito com os sucessos do
petróleo nucion~l. Acha que fitemos o que foi possível fazer, í: o que
depreendi do seu oparte. Parece-mo que, neste ponto, V. Ex• é muit?:
pow.:o djfcrente de mim. que: sou um terrível, um incoaigível ilffibl•,
cioso. Tenho uma inveja louca dos quatro milhões de votos do:
Senador Orestes Quérciu, eu que só tive uovcntá mil votos. E confesso, neste particular, tenho uma. ir.veja imensa dos trinta c cinco
mil poços q"c os Estaaos Unidos abrem por ~no, e nós aqui, no
Brusi\, infelizmente, não conseguimos, até agora, nbtir nem duz~ntcl't
poços cm cada uno.

1

O Sr. Va!iConcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) cs~es duzenlos süo nossos, e esses milhares, americanos sabe que o petróleo nos Estad?s Unidos ...

Mus
V. Exf

O SR. l.UIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Não v~
V. Ex• dizer que os·poços dos Estados Unidos são dos equatorianos,
do~ tírnbcs, do'i brasileiros, dos uruguaios, porque os Estados

u luta do "O Potrólco é Nosso". Era a inicio de 1950; era o pet~go do
Brusil enlregar, aí, sim, entregar o petróleo brasileiro a empresas
estrangeiras. C011trnto dt: risco niio t: isso. Jumai~t s.: admitiria que
um homem da envergadura de V. Ex• viesse defender, da Tribuna do
Sem1do, a cntroga de rique1.as nacionais u potências outras. Nilo.
V. Ex• defende- e cstájnuito certo- é .a possibilidade de q Brasil
produlir pelróleo, ejú, parú as ncct:ssídades brasileiras.
O Sr. Vn•coucelos Torre< (Rio de Janeiro-ARENA)- Senador Lt.iz Cavalcante, não sei se V. Ex• me permitiria um contrruapurtc rápido.
·

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Um momento, ScnaOor Va:;concelos Torres.
Senador Osires Terxeira, em termos de qualidade, jti agora suas
patuvras constituem o discurso e eu é: que lhe dou o aparte.
Sincct'amente, niio esperei, nesta tarde, ter adesão tão eloqUente,
tão valiosa; ·tão total quanto a de V. Ex• Fico-lhe sratlssimo. J4 ni!o
somos meia dúzia agoru, ~o mos sessenta.
Mui Lo grato a V, Ex•

O Sr. Va..:oncelos 'l'orrca (Rio de Janeiro-ARENA)- Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• sabe da Ltlta rcsl'•itabilidade, do alto
.Unidcs, são a n";;ào mais forie do mundo. Os poços são deles conceito que dcsfr"la - não óigo aqui no Senado -, em todo o
m~·;;,mo.
Congresso brasileiro. Evidente que manifestei um ponto de vista, e
V. Ex• disse não ser a hora opropríada para dar um desdobramento
O Sr. Vascontelo• 'forres (Rio de Janeiro-ARENA) - Sej frase, mantida agora cem a permíssi\o de V. Ex• c do nobre aparr.ador, o petróleo là não tem pátri~. Aqui tem. A PE1'ROBRÁS é:
teanro: a PETROBR,\S é uma legenda dt nacionalidade. Peço licenumu lcg~ndu de naciona\idaQe.
ça ao meu querido amigo, que tanto admiro c tanto quero, mas esta
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) -Não sentença não é: uma poe;ia. I! uma r.Iosofia, í: uma idéia. Nem
qut:ro entrar n~ste particulal'. P,Orquc:, assim, vamos divergir profun... V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante, pensa o contrârio. Podemos perdamcnte. Não acho que a nacionalidade ostcju dcpenaendo do pc· correr caminhos dil'e•·entes, mus o objctivo que V. Ex• tem em mira
-reconhecemos- é: o mesmo que tenho. Já que o meu aparte suoci·
tróko.
O Sr. Ósi.-.s Teixeira (Goiá5-AitENA)- V. Ex• permite um tau áeciaraçUo do nobr~ Vke-Líder Osires Tcíxeirt!, sugiro seja esse
"parte, nobre Senador?
·
at!sunto dehatiáo. Conscientemente ninguém deixará de reconhecer
em V. Ex• o patriota c homem de bem que é:. Como defendo fi.
O SP.. LU!Z CAVALCANTE (Aicgoas-ARENA) - Com losoficam<ntc este ponto de vista, V, Ex• amanhã podcrã, inclusive,
rnuito prazer.
convencer as altas autoridades do Pais. Umn coisa é certa: V. Ex• é
O Sr. Osirco Teixel;a (Goiás-ARENA) - Ouço ainda nos tüo patriota quanto eu; tão patriota quanto o Senador Osires Teixeimt:us ouvidos o :iOm das. palavras do nobre Senudor Vas\:oncclos ra e os d:rnuis Senadores aqui presentes. Se hâ um nome insuspeito, i:
1orres. Na verdade, o que domina o plenário dos ParhlmentC>t brasi- jus<amente o de V. Ex•. sedento de petróleo, querendo que eie venha
leiros i: 11 frase que S. Ex• acabou de dizer:" A PETROBR.<\S é uma de quaiquer maneira. Eu, porém, já es1uu com aquele caneco privuti·
legenda de nacionalidade". E à cu• ta dessa legenda de naoionalidade vo, com escudo verde-amarelo e as letras BR com aquele traço por
da PETROBRÁS perfuramos monos de duzentos poços, c os Esta· cima·- o símbolo da PETROBRÃS. Nada ;mpede que eu continue
dos U11ídos, mais ée 21.000 poços por ano. Em nome dessa legenda insistindo, bulr:ndo nt:ssu tecla, ~amo tumbém não hâ inconveniente
de nacionalidade, aumentamos violentamente o nosso consumo de em V. Ex• nos alertar. Se falo assim, o ao sabor do conhecimento
petróleo, e não aumentamos a no.su produção à• petróleo, V. Ex• adquirido nu discussão de problemas politico•. Longe de mim
toro razão, nobre Senaáor: ~ão será a PE'fROBRÁS, u lcger.ia de compun~r·me à profundidade dos seus cstuáos. V. Ex~ i!: um
nacionalidade brasileira, não serão atitudes como essa que cspcdalista, ~ um t~cnico. De certo rnodo, caract~:ri-zundo minha
demonstrarão nem denotariio a nossa posição de nacionalistas. posição, diria que faço uma clinica geral, e V, Ex•, uma especia·
Abrem-se hoje, no Brasil inteiro, às escàncaras, possibilidades para lizaçiio sobre o petróleo.
as ri'iultinacionais. Quem de nós sabe o que ostá ocC>rrendo nos
subterrâneos das multinacionais quo estão entrando no Brasil hoje,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiugolls-ARENA)- Senador
entraram ontem e entrurUo amanhã? Nenhum de nós sabe, nobre Vusconcclos Torros, nem por um momento me passou pela idéia que
Senuuor. Essa é a verdade. Não fiquemos a fazer poesia de legenda V. E.x• estivesse fuzcndo ~ roais lev' t•estriçâo ao meu brasileirismo.
de nacionalidade. O llcusil pr<cisu de petróleo jâ e poderernos AbsclutumenLe. Di;se V. E••. fulando iambém por mim, sornós toconsegui-lo. Niio fa;: muito, lembro-me, via na tribuna desta Casa, dos. neste plenúríu, igualmente brasileiros. Dil'ergimos de pontos de
falnndo oficialmente em nome da Liderança, o nobre c eminente Se- vistu, mas nào divcrgimo'i no ebencini à nossa Pútria. , .
nador Virgílio Távora, pulmões cheios, com aplausos de todos nós:
O Sr. Vnsconcclos TorrH (Rio de Janeiro-ARENA) - Quod
"0 Brasil fel. o Acordo Nuclear com a Alemanha". Como o Bra•il
rode fazer Acorde, Nuclear com a Alcm~~nha e nilo pode fazer contra- nbundat, no nocet, Mas ficu no ur, pelo futo de dis"ordnr da tese de
to de risco com empresas não brasileira~? Corno o Brasil pode ser ti- V, Ex•, que eu estaria fuzondo um reparo pessorrl. Rr.afirmando o
do c huvído, no mundo contemporâneo, como um pais desenvolvido, que tenho dito~~ V. Exf, assim, ao pé do ouvido, ugoru o torno públi·
um pais udulto, porquo ousa tumur urnu posiçilo nu produçilo de co: Eu pertenço uo fil-clube de V. Ex•
cnerg~u nuclt:ur, Jirmundo acordo com u Ah:rnunhu, c nUo pode fuze~
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Peço-lhe
lo, sob penu d<: perder surr nrrcionulidade, se firrnrrr contrato de risco humildemente perdilo se disso qualquer coisc qu• V. Ex• tenha toma·
com essa llU uyuclu cmpn:sa'? Nüo, nobre Senudur. V. Ex• tem ria por um sentido· diferente rlu minha inlençilo. Nt1o tlvc, absoluta·
ru~ão. Eu fui daqueles que·-· como cstudunt~ uinda-- sofri na curuc
mente, nenhum prurósitu de diminuir V. Ex•
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novamente as palavras do Ministro MArio Henrique Simonsen, na
sua advertência feita à Naçno na semana passada:
"Já nno se justifica qualquer otimismo exagerado cm
:relação às perspectivas do Pais a mí:dio prazo. ~ preciso, isto
sim, que todos se tornem conscientes da nova realidade mundial eu ela procurem adaptar·se tão rapidamente quanto posslvcl,"
A "nossa realidade mundial", a que alude o Ministro da Fazenda, proví:m, niio cm parte, mas no todo, da quadruplicaçi!o do preço
do petróleo, u partir de 1974. Foi ela que transtornou a balança
comercial do Brasil, deficitária ern 4,5 bilhões de dólares no ano pus·
sudo, lambí:m deficitária em mais de 3,5 bilhões neste ano, e ni!o se
sabeem quantos bilhões nos próximos anos .
., o petróleo, que nos custou mais de 3,5 bilhões de dólares em
f!l74, e que nos custará cerca dc4 bilhões cm 1975, com 'importação,
aluguel de plataformas c aquisição ae maquinaria, é o petróleo repilo - que, cm apenas dois anos, ameaça elevar a divida liquida
de 6,2 bilhões de dólares para 18 bilhões, no final de 1975,
A confirmar-se o tcto de 18 bilhões c o de 9 bilhões para exporta·
çiio- c este é um dos recortes dos comentaristas cconõmicos, de que
tirei estes números- a confirmar-se o tolo de 18 bilhões c o de 9 bi·
lhões para a exportação, conforme prognosticam abalizados
comentaristas económicos·, o coeficiente divida llquidajcxportação
devar-se-á para 2,00, ultrapassando o já,inquietantc nível de 1,89 cm
1964.
Não foi por outru raziio, decerto, que o Secretário-Geral do
Ministério da Fazenda, Sr. José Carlos Fer~az vem de acionar o sinal
vcimtlho, ao advertir:
(Está no "Correio Brazlllense" de hoje e nos jorr.ais do ~io de
Janeiro da semana passada)

''O Brasil não pode continuar se endividando externamente, sob pena de perder a credibilidade internacional."
Este brado é coincidente com a opiniiio de Artur Burns, Prc·
sidente da Junta Federal da Reserva dos Estados Unidos, autor da
máxima ac que "não se pode ficar indefinidamente fazendo dividas
pura pagar outras dívidas".
Aliás, não havia necessidade de recorrer a tão conspícuas
autoridades, pois o Conselheiro Acácio comungaria da mesma opi·
niüo.
O Sr. Milton Cabral (Paraíba-ARENA)- V. Ex• me permite
um aparte, nobre Senador'?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Alagoas-ARENA) muito pri!Zer.

Com

O Sr. Milton Cabral (Paraíba-ARENA) - O assunto que
V. Ex• traz a debate no Senado é, sem dGvida alguma, da maior importtinciu c desperta grande interesse por parte dos 'Srs. Senadores.
Quero aproveitar u'oportunidadc_para comunicar a V. Ex• c a todos
aqueles que cstiio debatendo o ássunto que, no dia 12 de setembro,
sexta-feira du próxima semana, a Comissão de Economia e a Comis·
são de Minas e Energia recebcrilo a visita do General Araken de Oli·
vcira, Presidente du PETROBRÁS, que acedeu cm participar de
uma exposição c debate em rcuniüo dessas duas Comisfoes. Eu convidaria todos os Srs. Senadores ..._ c faço este convite na certeza de
contar com u presença de todos, para que o tema hoje abordado tenha continuidade, u partir das lO horas de sexta· feira do dia 12 de setembro. T,enho certeza de que este debate, mais aquele que !~remos
nu sexta-feira, ulí:m de outros que surgirão, trarilo benetlcios à' pollt!cu nacional de petróleo, que truta do abastecimento dos combustí·
veis liquides, onde reside, talvez, u nossa grande deficiência. Como
todos sabem, nu geruçiio de eletricidadc, o Brasil tem 90% de suas
necessidades atendidas pela geraçilo hidrell:trica. Quanto a isso,' portanto, nossa posiçno é completamente diferente da de outros pulses

do mundo. Considerando a importância desse debate no Congresso
Nacional, fuço um caloroso apelo aos Srs. Senadores, para que este·
jum presentes no dia 12 de setembro à reuniílo da Comissão de
Economia c da ·Comissão de Minas e Energia, na Sala Ruy Barbosa.
Mui to obrigado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Alagoas-ARENA) - Senador
Milton Cabral;· ao receber a participaçilo de V. Ex•, devo apro·1eitar
a oportunidade para comunicar, desde logo, que, infelizmente, não
poderei estar presente, como era meu desejo, à Conferência do Gene·
ral Aruken de Oliveira. Viajarei no começo da próxima semana para
u minha Alagoas, in'lestido das minhas funções, agora, de Presidente
da ARENA estadual, pura começar a "apagar os meus incêndios".
Mas, se estivesse presente, faria uma única pergunta ao General Ara·
kcn: Que pensa V. Ex•, General Araken, no fundo d'alma, dos
· contraias de risco?
Prossigo, Srs. Senadores:
Para mostrar o Moloc que a dívida é, recordemos que o ano
passado ela nos custou, de juros, 637 milttões de dólares. Neste uno,
os juros asccnderijo a I bilhão c 600 milhões, di·lo o informe JB c o
Panorama Económico, de O Globo.
Com a amortiza~iio da divida, despendemos I bilhão e 938
milhões de dólares, em '1974. Neste ·ano, tendo aumentado a dívida,
devemos despender cerca de 2 bilhões e 400 milhões de dólares,
Destarte, o "serviço da dívida" absorverá 4 bilhões de dólares.
Neste andar, em 1976, o montante irlí à casa dos 5 bilhões. E até
quando crescer~ nesta escala? Niio parece a bola de neve?
~ bem verdade que vivemos todos a euforia - c aqui uma
homenagem especial ao meu nobre colega, SenRdor Vasconcelos
Torres - das sucessivas descobertas de óleo na plataforma
continental, embora nenhum dos campos esteja ainda
suficientemente dimensionado.
O fato, porém, de que as promissoras jazidas se localizam sob o
mar i: fato r de sensível encarecimento das operações de exploração e
de produção. O lençol de Garoupa, por exemplo, cstll a 80 km da
co~tu c sob lâmina de llgua de tOO metros, e o poço pioneiro do
Amhpá a igual profundidade e dobrada distância do litoral.
A publica~ão "0 Mundo Fabuloso do Petróleo", editada pela
PETROBRÃS, esclarece que, "no mar, os gastos de perfuração são
cinco a seis vezes mais caros do que em terra".
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-MDB)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Com
muito agrado e muita oportunidade.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-MDB) - Senador Luiz
Cavalcante, as preocupações de V. Ex• silo as de todo o Senado da
República. Evidentemente, o problema dos combustíveis liquides
tem·se convertido, nilo apenas para nós, no "calcanhar de Aquiles"
do desenvolvimento de qualquer pais. Ainda nilo me convenci, nobre
Senador Luiz Cavalcante, das vantagens dos contratos de risco.
V. Ex• tem, insistemcntc, abordado aqui o problema. Se outro méri·
to não tivesse já conquistado, um só seria o suficiente para fazer com
que u Nação inteira compreendesse muito bem o patriotismo c a
gana com que V. Ex• defende os seus pontos de vista: V. Ex• debate
sempre assuntos du maior importância nacional, haja vista que, no
seu discurso de hoje, inúmeras sugestões foram dadas, Falou-se do
xisto betuminoso; falou-se com muita propriedade do âlcool anidro
da mundiocu ou du cana; falou-se no carvão. Eu aproveito para,
neste aparte, fazer uma colocação nova, que me parece ainda nilo fo·
ru feita no Senado. Nós, por uma questão de índole e formaçno,
1omos um povo mais ou menos avesso a fazer economias. V. Ex•
enfatizou que 45% do total do nosso consumo de combustlvcis llqui·
dos é: constituído de gasolina. Todos os pulses do mundo, quando se
vi rum em condições de enfrentar u falta de petróleo, partiram para
planos de racionalização do consumo do combustível. E sabemos
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de economizar um alto percentual desses 45%. Indubitavelmente,
pelo menos, 15% a 20% da gasolina gasta no País o é quase que sem
nenhuma razão justilicilvel. Enquanto em outros pulses o Governo
traçou normus para economizar combustrvcl, economizar divisus
conseqUentemente, no Brasil não pensamos nisto ainda. Acho que í:
hora de o Governo começar a pensar cm traçar planos para que se
gaste menos pura que o supé:rnuo seja economizado, né:ite sctor, cjâ
aliviaria buslanlc a nossa balança de pagamentos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Nobre
Senador Lázaro Barboza, quero lembrar a V. EK• que, segundo os
jornais de hoje, na próKima parada, dia 7 de setembro, ns Forças
Armadas não desr.Iarão com seus veiculas motorizados, para
economia de combustfvel. Este é: o exemplo que jâ vêm dando
Exército, Marinha c Aeronáutica. O nosso Congresso, ainda na
administração passada, teve normas baiKadas pelo seu cntilo
Presidente Paulo Torres, para economia de combustlvel. Tivemos
uma quota arbitrada. Infelizmente, embora sendo necessário, o
racionamento i: uma solução que tem seus aspectos negativos: i: que
o racionamento significa desemprego. Vai pagar pelo racionamento
não o-rico, mas o mais pobre, aquele que vive do salãrio mlnimo,
aquele que trabalha na bomba c perde o seu ganha-pão, Tenho
jornais aqui mostrando esse aspecto danoso do racionamento.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-MDB) - Permita-me nobre
Senador, mas eu não quis dizer, propriamente, um racionamento.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagons-ARENA)- V. Ex•
terá que reconhecer.

O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-M DB)- Acho salutar a iniciati·
va do Exórcito, Marinha e Aeronáutica em economizar combustível.
Salutar o exemplo que dá o Congresso Nacional em adotar a mesma
medida. O que entendo ó que o Governo deve armar-se da coragem
necessária para traçar um plano objetivo e evitar que se gaste o
supérnuo, aquilo que poderia ser economizado sem sacritlcio do
operário, da classe mais pobre, do operário da bomba c sem sacrifi·
car os selares vitais da nossa economia que influem, sobremaneira,
no processo de desenvolvimento brasileiro.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA)- Muito
grato a V, Ex• Eu bem compreendi, nobre Senador, c participo do
seu alvitre. O racionamento i: um mal necessário, do qual não
podemos fugir.
Meus distintos colegas, estou honradlssimo com estes muitos
apartes que venho recebendo, mas já o sinal vermelho, da Mesa vem,
insistentemente, avisando-me de que o tempo está esgotado, Peço,
portanto, que não me aparteiem porque o tempo já não me pertence.
No Mar do Norte, onde as ondas se elevam a 20 melros, cada
furo está custando o mlnimo de 30 milhões de dólares, No Brasil, o
furo submarino não sai por menos de 3 milhões de dólares, no
barato, pois só o aluguel de cada plataforma das 15 alugadas à
PETROBRÃS varia de 25 mil a 30 mil dólares diários. O poço do
Amapá que está a quatro mil metros de profundidade jã tem dois
meses de perfuruçi\o. Façam as contas: sessenta, a trinta mil dólares
di{arios.

E niio i: somente isso. Há os vultosos dispêndios com a expio·
ração das jazidas, que nllo me animo a estimar.
Alé:m disso, hú os poços secos. Em Garoupu, entre 16 poços per·
furudos- esta i: a informuçuo oficial que tenho em miles-, 4 rcve·
luram-se produtores, enquanto 12 siio secos. O escore relativo 1:, por·
tanto, de 3 u I, u favor do's poços secos.
Consideramos tumbé:m que o Brasil não i: somente plataforma
continental. Temos 3 milhões e 200 mil km' de ãreus sedimentares,
proplcius à ocorrência de petróleo, das quais pouco mais da décima
parle se encontra pesquisada.
B de perguntar-se:
Ter~mos recursos sulicientes puru retirar, nu medidu ntlccssàriu,
o petróleo que deve existir em todu essa imensiduo, sem prejulzo dos

compromissos com a dívidn externa e sem sacrificio das metas do
11 PND?
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Se·
nadar, uma pequena interrupçuo. (Auentlmento do orador.) Em Ga·
roupa, suo 200,000 barris diários, segundo o dimensionamento feito.
Não lenho cm mãos, aqui, mas recebi uma publicação, também
oficial, e me recordo disso.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AiaJloas-ARENA) - Perdoe·
me, nobre colega. Ouso contrariá-lo. Niio hã dimensionamento que
garanta isso e nenhuma autoridade da PETROBRÃS o afirma. Os
jornais, inicialmente, sim.
·
Esttí aqui uma manchete dos jornais de Brasffia: "Brasil auto·SU•
Ocienle em petróleo", Uma manchete, quando surgiu o primeiro
poço de Garoupa.
Outra manchete: "Nesses poços, o Brasil garante o seu futuro
na batalha do petróleo". Outra: "Brasil dobra sua produção de pc·
lróleo em um só poço". Foi aquele emusiasmo de fevereiro deste
ano; entusia~mo de que participei, mas, infelizmente, os fatos não vic·
ram confirmar.
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Eu
fald, 200.000 barris; parece-me que dificilmente serei contestado.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Aiagoas-ARENA) Prossigo, Sr, Presidente:
Ou iremos aceitar passivamente que as metas se transformem
em simples votos dcsídcrativos?.
Eoportuno lembrar que o maior tributo do brasileiro é o imposto do petróleo. E tambí:m o mais inlquo, porque recai, igualmente,
sobre o pobre e o rico, agravado com freqUência pelos aumentos no
preço dos derivados, causa maior da degradação do salário das
classes obreiras.
De setembro de 1973 a este setembro, a gasolina subiu 183%já está anunciado o ~ovo aumento- c o salârio mlnimo elevou-se
de 62%. Reitero afirmação que fiz nesta tribuna: - Só a majoração
de 183% na gasolina reduziu à metade, pelo menos, o poder aquisiti·
vo do aumento de 62% no salário mlnimo.
Por tudo que expus a Vossas Excelências, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, parece-me deveríamos apelar, sem mais tardança,
para os "contratos de risco", com o objetivo de multiplicar a produção de petróleo e de restabelecer o equilfbrio da balança de pagamentos,

O risco supremo a temer i: o de que nos venha faltar o petróleo
quando dele mais necessitarmos, na eventualidade de um conflito
armado cm que estejamos dircta ou indirctamcntc envolvidos.
Outro risco seria o de esvairmos nossos parcos recursos neste
uprugmático monopólio de cavar buracos.
Sentencia o Professor Eugi:nio Gudin que, a perdurar o vultoso
deficit de sete bilhões de dólares em conta-corrente, suportável
apenas em um ano de transição, estaremos sujeitos a "sofrimentos
muito penosos - sofrimentos econômicos c até sofrimentos polltí·
cos".
Nós, polílicos que somos, não devemos vestir o ciflcío da auto·
n'agelaçuo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)

o Sr. Vlrgmo Távora (Ccnrit-ARENA) - Sr. Presidente, de
acordo com a letra "a", item V, ar!. 16, do Regimento Interno, pedi·
mos a palavru a V. EK•, por ter sido citado nominalmente pelo
orador.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - V, Ex• tem a
palavra.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Cenrâ-ARENA) (Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O discurso pronunciado pelo ilustre representante de Alagoas,
pela profundidade de conceitos com os quais, obviamente, nilo
concordamos, eslâ u merecer uma resposta que oportuna tempore
procuraremos dar, face o. adiantado da hora.

1
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Casa seja, a diferença fundamental do procedimento havido pelo
Governo Federal, quando do acordo nuclear que tivemos a honra de
anunciar à Nação, por intermódio desta tribuna c quando, em
recuados unos utrús, exatamcnte há 21 anos, promulgou o Presidente
Vurgus a Lei n• 2.004 estabelecendo o monopólio do petróleo.
Tratava-se, no momento, de trazer de um país de tecnologia a mais
avançada, cm termos nucleares para a nossa Pátria, a posse do cír·
calo completo, tanto do combustível, como de engenharia nuclear c
o auxílio pura a procura da auto-suficiência cm termos de materiais
fí&<cis, num acordo cm que os dois países, como parceiros, tinham
interesses a resguardar; interesses esses absolutamente legítimos. fez.
se associações de capitais brasileiros e estrangeiros, no caso alemães.
Todos eles, obedecida u forma- isso é preciso que aqui seja ditodo monopólio do urânio c de companhias, seja de enriquecimento de
urânio, seja c~mponcntes pesados, seja de engenharia nuclear, seja
de combustível, cm que a NUCLEBRÁS, tinha a maioria dao açõcs.
Apenas duas companhias a serem sediadas na Alemanha a
NUSTEP e a NUSTEG- uma, para aperfeiçoamento do processo
de enriquecimento de urânio c a outra, para comercialização desta
potência -, reza aí, a NUCLEBRÁS, representando o Governo
Brasileiro e a STEAG (alemã) consideradas no acordo, ficaram pari·
tariamcnt~ representadas. Mas -e o ponto fundamental a dizer0 urânio aqui explorado, após satisfeitas as necessidades do nosso
Plano Energético Nuclear, seria vendido pela companhia, de prospec·
ção de urânio em que a NUCLEBRÁS é majoritãria, após cnri·
quecido pela NUCLEBRÃS, à :'le'_llanha. Assi~, não foi qucbrn~o
0 monopólio do urânio neste Paos. t., ao contrâroo, quando vendcroa·
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mos o excesso do oramo, na iJroporçiio de 20%, de reservas
encontradas conforme está bem esclarecido no acordo, este excesso
jú o furiamos sob a forma nobre de enriquecimento c por parte da
NUCLEBRÃS. O esquema anexo é elucidativo, Mas, outro adenda
precisaria ser dito em assunto correlato. Realmente, pesa, c muito, 0 .
petróleo em nossa balança comercial. Mas, mais do que ele, pesa a
aquisição, por parte do Brasil, dos bens de capitais nccessãrios ao seu
desenvolvimento e o processo de substituição, agora encetado pelo
Governo. Uma terceira etapa, substituição de bens de capital, qualquer economista sabe que, inicialmente, tem como conseqUência
um maior aumento das importações da maquinária nccessâria para
nos tornarmos, aí sim, dentro de quatro ou cinco anos, inde-

pendentes, tanto quanto uma nação o pode ser nesse setor.
. Outro assunto que precisa ficar bem claro é que o progresso
brasileiro, hoje, que tem num ponto de estr&ngulamento o seu balan·
ço de pagamento, está condicionado à solução do problema do aço c
seus componentes, do problema do fertilizante, do problema dos
não-ferrosos, do problema do papel e da celulose, dos insumos bâ·
sicos c da montagem, neste País, de uma indústria de bens de ca· ·
pilais. E ninguóm, por mais apaixonado que esteja, pode negar que
todas essas questões estão sendo percutidas c enfrentadas pelo
Go•erno Geisel.
Sr, Presidente, vamos ficar rigorosamente dentro óas normas
regimentais e não ultrapassar àqueles dez minutos que V, Ex• con·
cedeu, de acordo com a lei que regula o funcionamento dos nossos
trabalhos. Diremos que, não amanhã por viajar junto com o Presi·
dente desta Casa à terra natal, mas na próxima semana, procurare·
mo~ esclarece:, com nú'_lleros, aqueles pontos postos cm dúvida pelo
emonente patroota e pertinaz representante de Alagoas. (Multo bem!)

DO SR. SENADOR VJRG/UO TÁVORA,
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nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA)
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsilo do orador.) - Sr.
Presidente:
Com imensu tristeza, registro o falecimento do Vice·Aimirante
Luiz Penido Bournier, a quem dedicava grande amizade e' que, há
longos anos, conhecia, desde os tempos em que este saudoso
marinheiro ocupava as funções de Diretor do Armamento, em
Niterói, na Ponta da Areia. Depois, fui acompanhando a sua trajetória: Comandante do Cruzador Tamandaré, elevado ao Almirantado,
Chefe do Estado-Maior da Armada; em seguida, Diretor de
Máquinas da Marinha, onde inaugurou o retrato do patrono dessa
categoria naval, o grande brasileiro Ary Parreiras. Reformado por
uma contingência regulamentar, ele jamais perdeu os seus vínculos
com a carreira que abraçara.
Eu, que só depois do seu sepultamento tomei conhecimento
desta infausta ocorrência, só mesmo aqui desta tribuna é que posso
tributar-lhe a homenagem de todo o apreço, admiração e carinho.
Sr. Presidente, no mundo da minha amizade, não só esta dor me
atingiu, porque, na mesma semana, iria, com pesar indcscritíYclt
tomar conhecimento também da partida para o além de um antigo
professor meu no Colégio Brasil, cm Niter6i, e que fundou, em
Petrópolis, o Colégio Alberto Werneck, sucedendo a um grande cdu·
.cador naquela cidade- o Professor Plfnio Leite, e que soube ser um
discípulo à altura desse grande mestre, que relevantes serviços, como
meu companheiro de Partido, prestou à comunidade petropolitana.
E o exemplo é que na hora de sua partida, Pctr6polis praticamente,
também, teve a sua vida paralisada. De todas as classes da população, viam-se representantes, levando o esquife do benemérito lente,
até o campo santo.
Ele, Sr. Presidente, embora possuindo um colégio particular,
jamais negara bolsa ou matrícula gratuita a quantos batessem à sua
porta, necessitando estudar.

grandes serviços que ele prestou ao município, a que também dedicou grande parte da sua vida de homem público e de cidadilo.
Sr. Presidente, cu queria pedir permissão a V. Ex•, depois de
prestar essas duas homenagens fúnebres- quando ocupo a tribuna
para tratar desses assuntos, Sr. Presidente, é com dificuldade que
consigo me expressar, porque é com um sentimento muito grande,
dada u ufeiçuo que eu tinha a essas duas figuras. Niio sou, assim,
daqueles que fazeln da tribuna um folhetim social ou um canhenho
fúnebre. Só mesmo pelo fato de nilo ter podido comparecer aos
funerais desses entes queridos, é que me vi na contingência de ocupâ·
lu.
Mas, jú que aqui me encontro, Sr. Presidente, peço permissão a
V. Ex• para dar ciência à Casa de que a Câmara Municipal de
Pctrópolis· enviou um memorial ao Presidente Ernesto Gciscl, pedin·
do que uma segunda, Junta de Concíliaçiio e Julgamento da Justiça
do Trabalho ali seja Instalada.
Tenho aqui o memorial, fundamentando esse pedido, e assinado
por toda a Mesa Diretora da Câmara Municipal, assim como por todos os 'vereadores petropolitanos, Lerei este memorial, para que
conste dos Anais, e o subscrevo inteiramente, endossando, como Se·
nador da ARENA, do Partido do Senhor Presidente da República,
esse justo pedido feito a Sua Excelência:
"Excelentisslmo Senhor Preoldente da República General-deExército Ernesto Geíoel

Memorial

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Petrópolis e
mais os Vereadores que subscrevem este Memorial, no desempenho
de suas legitimas atribuições, pedem venla a Vossa Excelência para
expor as seguintes considerações em apoio às manifestações de
classes trabalhadoras e empresariais de Petr6polis, de clubes de serviço c, cm particular, da Subseçào petropolitana da Ordem dos Advogados do Brasil para que, na cogitada criação de novas Juntas de
Conciliaçiio c Julgamento na Justiça do Trabalho, o Município de
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro-MOO) - Permite Petrópolis, também seja contemplado com a instalação de sua Segunda Junta de Conciliaçuo e Julgamento.
V, Ex• um aparte?
As razões, em ravor da cohveniência e da necessidade do que é
O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) solicitado são múltiplas. Desejamos, entretanto, focalizar apenas o
-Com muita honra.
seguinte.
O Município de Pctr6polis tem população residente que beira
O Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro-MOO) - Quero me
associar às homenagens prestadas por V. Ex• a essas duas eminentes pelos 250.000 habitantes, Grande parte vive do trabalho nas
liguras. Conheci o Almirante Bournicr quando, aqui cm Brasflia, ele indústrias locais, cm seu comércio ou nas. atividadcs da pequena
comandava o Distrito Naval e tinha grandes contatos com o lavoura da zona rural. Em conseqUência da aplicação, cada vez mais
Congresso Nacional. Uma figura realmente simpâtica, gozando dos perfeita e abrangente, da legislação trabalhista e social, tem se multi·
mais altos conceitos nu Marinha. Nilo o conheci na Marinha, porque plicado aceleradamente as demandas na Justiça do Trabalho local,
Senhor Presidente. Uma Justiça que não é pronta, que se arrasta
era bem mais moderno do que eu. Mas, através de informações de
companheiros, ouvi de S. S• as melhores referências. Quanto ao cm sua conclusão, deixa de atender o seu objetivo prccípuo. Torna-se
Professor Carlos Wcrneck, conheci-o em Petrópolis, e aqui, .quando injusta, onerosa e, sobretudo no campo trabalhista c social, contrâria
juntos, representamos o nosso Estado. Realmente, Petrópolis perdeu à paz social, causadora de desajustes, prejudiciais ao rendimento do
um· grande educador. Numerosos foram os rapazes, de todos gs trabalho c ao progresso e bcm-estar da colctividade.
Basta isto para justificar suficientemente o nosso apelo:
cantos do Estado, formados, moral e intelectualmente, em seu colégio. Suo jastlssimas os referêncius que V, Ex• faz n essas duns figu- Petr6polis necessita de uma Segunda Junta de Conciliação e Jul·
ras, e presto-lhes a minha homenagem, associando-me às palavras de gamcnto na Justiça do Trabalho.
Estamos certos de que este nosso apelo recebcrâ a atenção c o
V. Ex•.
carinho que os legítimos e fundamentais interesses da população
O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA) brasileira sempre tem merecido de Vossa Excelência. Sabemos, por
- V. Ex•, que bem conhece a comunidade fluminense, fez rapida· isso, que ele será encaminhado aos órgãos competentes para provimente um escorço - chamo a atenção da Taquigrafia: escorço c não dêncins.
esforço- biogrúfico dessas duas pranteadas figuras.
Em conseqUência, saberemos aguardar até que essas provi·
Devo dizer a V. Ex• que o Almirante Bournier, em sua passa- déncius sejum tomadus. Desdejâ, porém, antecipadamente, agradecegem aqui por Brasflia, soube cativar não só os membros do mos u Vossa Excelência, cm nome do Povo de Pctr6polis o que puder
Congresso, mas toda a população, c na época justamente mais diflcil, ruzcr pelo muis rúpido atendimento a essa tão justa reivindicação
en1 que u Marinha estava se implantando aqui, no Planalto Central.
petropolitunu.
Rcspcitosumcntc, subscrevem-se.
Quanto ao Professor Carlos Alberto Werneck, V. Ex• bem
Pctrópolis, 21 de julho del975.
saoc, porque 6 um homem que teve vida intensa em Petrópolis, os
(au.) Osmany .Rodrigues de Lima - Presidente; Aneslo Gon-

-53çalvcs Lopes, 1•-Vicc-Prcsidcntc; Mounlr Elias Dumas, 2•-Vicc-Prcsidentc; MUdo Pereira· de Souza, I•-Sccrctârio· Salvador Kllng 2•Secretúrio; Adllson Faraeo de Oliveira; Carlos Sooro! Portella; C~rlos
Alberto VIeira Mendes; Delso Francisco da Silva; Edgard Francisco
Marcollno; Jayme Justo da Silva; Joso! Farah; Joso! Lulz Braga;
Lester Carneiro; Nllson Platt Filho; Oscar Lulz Paiva dos Santos;
Oswaldo Salemo e Pedro de Je!JUs Costa."
Outro tema que desejo tratar é relativo à solicitação do Lions
Club de Campos, defendendo a implantação de um suporte técnico
operacional da PETROBRÁS no Norte fluminense. Ainda hoje,
falando cm aparte rápido ao Senador Luiz Cavalcante, tive oportunidade de dizer não daquilo que S. Ex• chamou a "minha euforia",
mas da minha confiança, daquilo, Sr. Presidente, já que tive oportunidade de verificar com a grande cimoçãó de brasileiro: de sujar as
minhas mãos num vidrinho, que veio com óleo extraido do Poço de
Garoupa, ·a 80 km do litoral fluminense, mais precisamente, cm
frente ao Cabo de Siío Tomé.
E~~• rcinvidicação, Sr. Presid~nte, é relativamente longa, Peço
permissão para li:-la a fim de que conste do meu discurso: ·

f!. a seguinte a intrcga do documento encaminhado ao
Presidente da República c diversas outras autoridades
Federai~, com o qual o Lions Club de Campos defende a implantaçao •de um suporte técnico-operacional da
PETROBRAS no Norte fluminense:
A descoberta de petróleo na plataforma continental de
Campos estabeleceu uma intensa expectativa quanto aos
resultados que de fato adviriam para a, economia da ãrca c do
Norte fluminense cujo menor desenvolvimento relativo no
contexto do antigo Estado do Rio de Janeiro chegou a
caracterizA-la como "área problema", condição cm que
passou a constituir preocupação c a chamar a atenção do
Governo Federal.
A legislação que regula a exploração pctrollfcra no Pais,
porém, não contempla diretamente, quer o Município, quer o
Estado onde seja efetuada na plataforma continental submersa.
Dessa forma, qualquer beneficio que lhes possa ser proporcionado terá que ter origem indireta.
Segundo se tem noticia, a PETROBRÃS está considerando a instalação de um suporte técnico-operacional para
as atividades que realiza em Campos, tal o seu volume e pcrspectativa de expansão,
O Problema
As noticias divulgadas se referem à possível criação de
uma nova Superintendência ou Distrito da PETROBRÁS especialmente para atender às necessidades apresentadas pela
exploração da chamada "provincia pctrollfera de Campos''.
A localização desse suporte técnico-operacional poderia
vir u constituir a compensação de ordem indircta contempl:tda pela Regiiio, tendo-se cm vista, principalmente, as
reiteradas declarações do Ministro das Minas c Energia, Sr.
Shigenki Ucki, de que Campos certamente concorrerA pára
proporcionur,n curto prazo, ao Pais a desejada auto-suficiência em petróleo.
A enorme dependência externa ainda observada cm tão
estratégico c sensivel setor da economia fornece idéia da
importância, significação e volume dessa decisiva contribuiçilo.
, . Toduvin, e segundo está sendo amplamente noticiado, as
mdtcnçilcs de estudos pura locnlizaçüo do novo núcleo de
empresa estatal u dirigem para fora da Regiiio, concorrendo
entre si como ponto de eleição us cidades de Vitória c do Rio
dcJunciro,

Os Fundamentos
Na atual capital fluminense a PETROBRÁS jâ tem a
sua sede c centro de decisão, apoiado 'por sua maior estrutura
industrial em Duque de Caxias, na mesma Região Metropolitana.
Em Vitória, a economia regional já conta com amplo
apoio federal representado pelas atividadcs de outro grande
complexo minério-industrial, a Cia, Vale do Rio Doce c mais
de um conjunto portuário, ressaltando o terminal de
Tubarão.
Embora ambas as opções possam constituir escolhas
alicerçadas em bases técnicas, os aspectos sociais c de
potencialidade cconõmica não podem ser desprezados do
ponto de vista da politica nacional de desenvolvimento c,
dentro dela, do interesse do Governo Federal· ao qual se
pretende apelar.
De acordo com a Exposição de Motivos lntcrministcrial
n• 396-B, de 16-12·74 e aprovada pelo· Exm• Sr. Presidente
Ernesto Geisel, cm 17-12-74, que instituiu o Programa de
Desenvolvimento do Norte Fluminense, a Região foi declarada área prioritária para desenvolvimento.
Esse nto do Governo dá a medida do interesse oficial
pelos destinos sócia-cconomtcos do Norte fluminense, sendo
certo considerar-se que serão acolhidas providências que
visam a complementá-los, nos mesmos campos.
A Reivlndlcaçio
Na linha do interesse delimitado peio Governo Federal,
na qual se inserem as atuações de diversos Ministérios a
partir da Secretaria Geral de Plancjamento da Presidência da
República e inclusive cs de Indústria c do Comércio, Interior
e das Minas c Energia, cabe perfeitamente c adequadamente
a reivindicação, ora feita, de que o projetado suporte acarretará, seja situado na região Norte fluminense.
A necessidade de instalação portuária para tal fim
poderá ser atendida, fora do âmbito de responsabilidade da
PETROBRÁS, por órgãos especificas dÓ Governo Federal,
levando-se em conta ter existido indicação para reconstrução
do antigo porto de São João da Barra pelo qual se escoaria, a
médio prazo, a produçilo regional destinada à exportação cm
cuja pauta já marcam presença o açócar, o ãlcool c o melaço,
além de derivados químicos do açúcar sendo possível estimarse sua expansão e diversidade, com relativa rapidez, dadas as
medidas que vêm sendo tomadas no bojo do plancjamcnto
regionHI,
Afora a notória posição de São João da Barra para a
implantação de um complexo portuário Ouvial-marítimo,
aproveitando-se o trecho final do rio Paraiba do Sul como
canal para comunicação cnm um rct retroporto cidade de
Campos, existe a alternativa de situâ·lo na barru uo Rio Açú,
conforme estudos preliminares da Cooperativa Fluminense
dos Produtores de Açúcar c Álcool (COPERFLU) cfetuados
.Pata localização de um terminal açucareiro.
A zona referida teria a seu favor a circunstância de se
enconlrar próxima da área de operações da PETROBRÁS à
frcnt'l: do Furai de Siio Tomé,
'
A viabilidade técnica exigida pelo interesse empresarial
du PETROBRÁS poderá ser suprida pela incontestável via-

bilidude econômico-social do empreendimento. ·
.
A instulaçiio desse importante ponto de- apoio para o
acelarumcnto do processo de desenvolvimento do Norte fluminense constituiria a compensação que a empresa estatal
nilo pode proporcionar dirctamcnte u Campos pela explora·
çuo da "provlnciu petrollfcrn" que deverA dar uo Brasil sua
nuto-suficiclnciu cm combustíveis fósseis, o que representarA
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nõmicu.

Finalmente, um pedido, também de Pctrópotis, da Aliança
Renovadora Nacional. Memoriai que, de certo modo, tem conota·
çilo com o que falei ainda há pouco, porque a ·primeira assinatura
pertence, justamente, ao entilo Presidente do Diretório, Professor
Carlos Alberto Werneck, cuja memória pranteei nesta tarde.
Pede S. Ex• "que providências sejam tomadas, relativamente às
chamudtts rendaS enlilêuticns",

Tenho um projeto relacionado com o assunto. Mas, o Cover·
nadar Faria Lima bem poderá influir, determinando que estudos
sejam feitos em Petrópotis, e no interesse da própria arrecadação
estadual, no sentido de se evitar aquilo que me parece injusto c
incorrcto, que de longa data vem sendo praticado,
Não quero, de maneira alguma envolver a figura do Prlncipc
D. Pedro, de quem sou amigo e de quem recebi uma carta muito
afetuosa. Quero olhar o interesse da coletividadc preliminarmente. E
tomo esse oficio ê abundante de argumentos na sua justificação o
lerei rapidamente, porque sei que hâ outros oradores inscritos:
ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL
Dlretórla Municipal de Petrópolls
Pctrópotis, 9 de maio de 1975
Exm• Sr. Alm. Faria Lima
DD. Governador do Estado do Rio
Palácio Guanabara
Rio de Janei~o
Senhor Governador
O Diretório Municipal da ARENA de Pctrópolis, na
defesa dos legitimas interesses do povo petropolitano, vem
expor a V. Ex• o que se segue, na expectativa de que u ilustre
Governador de nosso Estado faça chegar a quem de direito
as ponderações constantes desta exposição de motivos:
a) Como sabe V. Ex• persiste na legislação brasileira o
instituto da Enfitcusc, c onde existe esse instituto o proprictá·
rio de terras não tem a propriedade plena, mas apenas o
domínio útil, sendo o verdadeiro dono da terra o senhorio
que é o detentor do domínio direto;
b) Em Pctrópolis a Enfiteusc foi criada ao tempo de
Pedro I, que aqui pretendeu estabelecer sua fazenda no
principio do século passado, Devendo, no entanto, regressar
a Portugal, deixou a posse do imóvel ao filho Pedro 11, que
aqui se estubclcceu c encarregou o Major Engenheiro Júlio
Frederico Ktiellcr de traçar o projeto urbanístico da cidade,
trabalho esse concluído em la46, c tào bem realizado que ati:
hoje Petrópolis resiste com graças às afrontas urbanísticas
atuais. Ainda nu primeira metade do século XIX para aqui
vieram 400 colonos alemães que ocuparam lotes ou prazos de
terras com o pagamento de um foro anual transferido à lmpe·
riul Fuzenda;
c) Não ó apenas cm Pctrópolis que se paga foro e
laudi:mio, tributos de sabor ant1go c esdrúxulo. Em outras
áreas do País entidades religiosas c os próprios Governos
cobrum esses tributos, mas trunsform•m as rendas enfitêuti·
cus em fontes de bcm-cstur ao povo c cm obras de
benemerência;

d) A Companhia lmobilil~ria de Petrópolis S/ A, porém,
sucessora du lmpcriul Fazenda, aqui funciona como uma
espécie de prefeitura particular, pois somente age como
prefeitura puru receber foro e laudêmio c nilo se obriga u
mais nada. Da vultosa renda que resulta dessa cobrança, a
Companhia lmobiliAriu de Petrópolis S/ A nilo aplica um
centavo sequer em benefício du cidade, seja no campo da
educaç<lo, da saúde, du cultura, do esporte ou de quaisquer
outros serviços sociais:

e) Enquanto o imposto d• transmissão lnter-vlvos
cobrado pelo Estado, é de I% sobre o valor da transação, a
Companhia Imobiliária de Pctrópolís S/ A cobra 2,5%, às
vezes mais, de laudêmio de acordo com sua avalitaçilo unila·
teral e irrecorrívcl, o que onera de forma pondcrâvcl as opera·
çõcs imobiliárias reulizudas nesta cidade, prejudicando a to·
dos aqueles que pretendem adquirir um imóvel cm Pctrópolis;
f) A obrigação que tiveram os primeiros colonos
alemães do pagamento de um foro anual transferido à Imperial Fazenda, permanece até hoje, mesmo depois de
proclamada a República, derrubada a República Velha,
instituído o Estado Novo, derrubado cm 1945 c depois da
Revolução de Março de 1964;
g) Contra essa cobrança absurda têm-se levantado to•
dos os prcjudicaaos, c os principais órgãos da imprensa
brasileira, entre os quais o Jornal do Bnsll, vem protestando
veementemente, sem que até agora nenhuma medida tenha si·
do tomada pelo Poder Público no sentido de defender a bolsa
da população petropolítana c dos que para aqui vêm dcscjan·
do nxar residência;
h) Com a fusão dos Estados do Rio c da Guanabara
constituindo um novo c grande estado c a criação da rcgiilo
metropolitana, é conveniente haver igualdade de tratamento
para c(\m os Municípios da região, tendo cm vista o cquilí·
brio sócio-cconômico que se pretende atingir;
i) Só uma medida rcvolucionâria podcrâ por um
paradeiro nesta situação. O novo Código Civil silencia sobre
o assunto que é regulamentado por Lei Especial de 1946. Só
outra Lei especial poderá abolPa. Somos de oarcccr que o
instituto da EnOtcusc, em .
.~c merecer estudos mais
profundos. Mas 'caso de Pctrop .... constitui uma tal aberra·
cão que poderia ser perfcitamc;,,c objcto de um Ato
Complemcmar que pusesse cobro à cxpoliação de que é
vitima, há já tantos anos, a pop1•J•çào pctropolitana.
Na certeza de que assur de til.o alta relevância
merecerá do ilustre (iovcrnador 1 Jria Lima um estudo sério
c pronta solução. não apcna; cm nome do Diretório
Municipal da ARENA mas de toda a população
petropolitana apresentamos a V. Ex• nossos mais respeitosos
cumprimentos.
Atenciosamente.- Carlos Alberto Wemeck, Presidente
do Diretório- Jamll SabrA, Vice·Prcsidente do DirctórioAsulnaldo Auausta ~e Melo, Vereador Udcr da Bancada da
ARENA. na Câmara Municipal - Oswaldo Salemo,
Vereador da Bancada da ARENA - Luverty Ambr6slo,
Membro da Com. Executiva do Dirctório Municipal da
ARENA- Lulz de Andrade, Membro da Com. Executiva do
Diretório Municipal da ARENA - Fernando Ayres da
Moita, ex-Prefeito Interventor de Petrópoli.s - Josê Lulz
Braea, Vereador da Bancada da ARENA - Josf Farah,
Vereador du Banca~ a da ARéNA - OIICIIr Lulz Paiva dos
Santos, Vereador da Bancada da ARENA- AdUlOu Faraco,
Vereador da Bancada da ARENA.
Eram esses os assuntos que desejava abordar, no dia de hoje.
(Multo beml Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (W~I10n Gonçalves) - Contcdo a pala·
vra no nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe-ARENA)
(Pronuncia o seguinte dtscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Np dia 23 último, transcorreu o lO• univcrsârio de funcionamcn·
to da Companhia Agrícola de Sergipe (COM ASE). r .dr. pela Lei
n• 1.309, de 17 de dezembro de 1964, nsss;. 'U P' • Governador
Sebastião Celso Carvulho, só veio u se instala, oficialmente a 23 de
ugosto de Ia<;,
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mccanizaçi\o e comercialização de produtos agrlcolas. Tornou-se for·
neccdoru. de formicida, vacinas contra aftosa c outros produtos de
importuncia para a agropccuâria. Inicialmente, promovia a venda
desses prodotos em caminhões, nas cidades. Logo depois eram
instalados Postos de Revenda em alguns municlpios.

ação do Governo fez erguer as chaminés de sustentação do homem
ao seu hQbltat natural.
A rodovia Transamuzónica terá sido, untes de um passo de
ocupação territorial, um meio de colonizar com a mão-de-obra, que,
de outra forma, logo seria desviada dos campos para aumentar a já
numerosa população dos fuvelados que, cm condições subumanas de
Rapidamente, foi a COMAS E ampliando sua ação, tornando-se vida, proliferam il margem das atraentes "cidades adiantadas" - co·
eficaz c sempre mais ao alcance dos produtores. Hoje, seus serviços mo as chamam - de preferência as situadas à beira de um mar que
são inestimáveis e vila à assistência nccessãria à melhor produti· só conheciam em sonhos,
E, no entanto, apesar de tudo o que se tem feito c tentado, no
vidade, o que a faz um dos instrumentos do ·desenvolvimento ser·
sentido
de resolver esse êxodo, ao fim transformado em fonte de
gipano.
agravamento de variada gama de problemas sociais - como os de
A primeira diretoria da COMASE foi constitulda pelo Sr. Aélio alimentação, saúde, habitação, educação, segurança pública e outros,
Silveira Andrade e o Engenheiro Agrônomo Hélio Dantas, Durante o que se vê ó o fluxo ininterrupto de tais correntes migratórias.
o meu governo, esteve a cargo dos Engenheiros Agrônomos .Silvio
Outra questão, esta mais recente, e resultante, aliás, dos defeitos
Leite Neto e Elizünio Cardoso e do Sr. Waldir de Brito Porto, de nossa formação acadêmica, agravada pelo surto de crescimento
Procurei, então, dentro das nossas possibilidades e visando a aumcn· na área da tecnologia, é o da falta de mão-de-obra especializada
tar u oferta de serviços de m~canização c de produtos de largo uso na representada por profissionais de nlvel médio.
agricultura, dar-lhe o necessário apoio moral e financeiro, inclusive
Visando a atacar o problema de frente foi reformulado o nosso
mediante consecução de empréstimo junto ao BNDE- Banco Na- sistema educativo para instituirMsc, nas classes do 19 c 29 graus, o eh a·
cional do Desenvolvimento EconSmico -, para importação de ljlado ensinu profissionalizante, cujos objetivos representam passo
máquinas destinadas às suas atividades agrlcolas. Hoje, estâ aquela decisivo no rumo da grandeza futura do Pais, passo marcante, pois u
companhia sob a direção do operoso agrônomo João de Souza prosseguir com o retórico ensino do que se habituou a chamar de
Ávila,~ dispõe de 39 tratares oto setor de mecanização, bem como 14
"humanidades", continuarlamos a ver a grande massa da nossa
postos de revenda no interior, numa ação das mais benéficas. Produz mocidade sabendo un peu de françals e a falar more or lesa de engllsh,
ração balanceada, adubos e dispõe de um excelente Centro de Produ- mas completamente ignorante em qualquer atividadc nu criação ou
ção de Aves e Sulnos. Deixou, assim, de ser a pequena companhia ntovimcntução de riquezas, o que significa ser analfabeta cm tcrmm
dos primeiros anos, tornando-se grande dinamizadora da atividadc de desenvolvimento.
agrícola e pecuária no Estado de Sergipe, cujos produtores a ela
No entanto, há um equivoco a reparar. O ensino prolissiona·
muito devem.
lizante tem sido enfocado sob um único ângulo: o da criação de
Não ,cessou, porém, a COMASE sua fase de .crescimento c valores, de técnicos, cuja capacidade somente seria absorvida junto
aperfeiçoamento, Com o mesmo impulso inicial c contando sempre aos grandes centros urbanos, pois é para o parque industrial que se
com o apoio do Governo do Estado, ela se esforça permanentemente ministram as especializações, e próximos a eles é que o ensino é
para maior incremento da atividade agropecuária, B uma luta cons· aplicado.
Ora, di>pensâvel í: referir-nos à altlssima relevância das ati·
tante, na qual a companhia conta sempre com a dedicação e a compc·
vidadcs agropccuúrias e do seu significado para a economia
tência de seus dirigentes e funcionários,
nacional, sobretudó no caso do meu Estado- Goiás-, onde o pro·
Se Sergipe muito já deve à COMASE, com ela contarà sempre
duto de ditas atividades, representa 70% do componente de sua
mais para o desenvolvimento de sua produção rural, especialmente
riqueza. Niio seria, portanto, o caso de ampliar-se a área de estfmulo
no que diz respeito à assimilação de novos processos e novas técnicas
do ensino profissionalizante, para fazê-lo abranger, igualmente, o ~e
de trabalbo, visando a melhorar índices de produtividade, o· que vem
tor agrário e pastoril?
sendo preocupação permanente do Governador José Rolemberg Lei·
Neste sentido, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é que
te e que garantirã a essa companhia, nos próximos anos, atuaçào
desejo dirigir apelo ao Ministério da Educação e Cultura, através de
ainda mais ampla c eficiente, como i: do interesse do meu Estado c
sou ilustre Ministro, o Senador Ney Braga, propondo que aquele
cstfl conforme as metas do governo do eminente Presidente Ernesto
Órgão atente para a viabilidade uc interiorização daquele sistema de
Gciscl,
ensino, o que poderia ser feito, inicialmente, viu da seleção de pólos
Finalizando, Sr. Presidente, congratulo-me com a Diretoria da
de desenvolvimento, localizando-se as escolas mis cidades que jll
COMA SE, que tem à frente o Agrônomo João de Souza Ávila, assim possam oferecer infra-estrutura de sustentação à profissionalizaçiio
como com todos que lã trabalham, fazendo votos para que essa
do jovem oriundo do campo.
companhia continue cada vez mais servindo ao Estado de Sergipe.
Haverá de ser considerado, cm apoio à nossa sugestão, que com
Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)
a notória faltn de recurso dos municlpios brasileiros e, via de
O SR. PRESIDENTE (Wl1110n Gonça.. es) - Concedo a conseqUência. a falta de escolas no interior, tal representa mais um
fato r do êxodo das famllias para outros centros, cm busca de estudos
palavra no nobre Senador Osires Tei~eira.
para seus filhos, B de notar-se, ademais, que essas fam!lias nunca
retornam aos seus lugares de origem, enveredando para outras âreas
O SR. OSIRES TEIXEIRA (Goiás-ARENA) (Pronuncia o se- de atividildcs, distintos daquelas a que se haviam uculturado no
guinte dlscuno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
hlnterland, com evidente prejuizo para a produção agropecuáriu, sem
Dois problemas de reconhecida gravidade tem preocupado o contar com u perda, para os municlpios, com essa evasão, de grande
Poder Público, que vem buscando, com imaginaçilo c empenho, parte de sua juventude, valores esses irrccupcrãvcis,
solucionll·los de modo ertcientc c definitivo,
Existe ainda, a considerar, que dada a importância de tal medi·
O muis antigo deles é, sem dúvida, o do ê~odo rural, que an- da, seria o caso de verificar-se a possibilidade de uma modificação no
tigumente se debitava às condições climáticas que acometem ai· emprego de recursos especificas para a. agricultura do
gumus regiões: secas, enchentes ou geadas. Nilo havia - dizia-se POLOCENTRO, POLAMAZONIA c outros Fundos existentes,
outras condições de li~ação do homem il terra, scnilo a da própria destinando-se parte deles e~clusivamentc para a implantuçilo c ma nu.
temi, Veio a politica desenvolvimcntista, criaram-se as supciintcn· tcnçuo de escolas capacitadas pura o ensino profissionalizante,
dências de apoio, estimulo c incentivo ao desenvolvimento regional
Tendo em vista que o mérito dessa forma de aprendizado é da
c, com elas, onde ni\o chegara o progresso industrial espontâneo, a mais altu vulia, dentro do contexto rlo desenvolvimento cconômico c

'
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vivn connunça no interesse que este apelo hú de mcrccér das nossas
autoridades de ensino. (Multo bem i)
O Sr. Itamar Franco (Minas Gcrnis-MDB) - Sr. Presidente,
pclaordcm.
·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra, pela ordem.

V. Ex• tem a

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MbB)- (Pela or·
dcm.)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• a suspensão dos trabalhos,
de acordo com o Regimento Interno, por falta de número cm plcnú·
rio.
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Creio desnecessá·
rio responder à questão de ordem, levantada pelo nobre Senador
Itamar Franco, porque não hã mais oradores inscritos.
Na presente sessão terminou o prazo pura apresentação de
emendas no Projeto de Resolução n• 58, de 1975, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, que dâ nova redação ao§ 6• do
artigo 93, do Regimento Interno do Senado Federal.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
A matéria será despachada à Comissão Dirctora.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão.
Designo para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 360, de 1975,
dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando
u transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos
pelo Ministro da Marinha, Almirante Geraldo de Azevedo Hcnning,
de saudaçiio ao Exército, em nome da Marinha e da Acronâuticu, no
dia 25 de agosto de 1975, quando das comemorações do "Diu do
Soldado", c o de agradecimento do General SUvio Frota, Ministro
do Exército.
(Tramita, em conjunto, com os Requerimentos n•s 360-A c 360·
Bdo Senhor Senador Vasconcelos Torres.)

-2Votação, em turno úmco, do Requerimento n• 360-A, de 1975,
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso do Excclcnt!ssimo Senhor
Ministro da Marinha, Almirante Azevedo Henning, saudando o
Exército Brasileiro cm nome da Marinha c Aeronáutica na
ocasião dus solenidades comemorativas do "Dia do Soldad~" c
publicado no Jornal do Brasil, cm 26 de agosto de 1975.
'

-3Votuçào, cm turno único, do Requerimento n• 360-B, de 1975,
de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando, a
transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Ministro do Exército, General Sylvio Frota, lido cm
agradecimento à saudação feita pela Marinha c Aeronâutica ao Exér-

cito Brasileiro, por ocasião das solenidades comemorativas do "Dia
do Soldado", e publicado no Jornal do Brasil,' cm 26 de agosto de
1975.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 82,
de 1974 (n• 1.463-B/73, na Casa de origem), que institui a "anotação
de responsabilidade técnica" na prestação de Serviços de
Engenharia, de Arquitctura c Agronomia, c dá outras providências,
lendo
PARECERES, sob n•s 116 c 117, de 1975, das Comissões:
- de Leglslaçio Soclll, favorâvcl, com emenda que apresenta
de n• I·CLS; e
-· de Finanças, favorâvcl ao projeto c contrário à emenda
apresentada pela Comissão de Legislação Social.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 24,
de 1975 (n• 66·B/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pcnsilo especial a Edvaldo Sil·
veira Coelho de Abreu, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 355, da Comissão:
-de Finanças.

_,_

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 135, DE 1973
(tramltaçio conjunta com o PLS 119/74)
Discussão, em pr.imeiro t~rno, (apreciação preliminar da cons·
titacionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do' Senado n• 135, de 1973, do Senhor Senador
Nelson Carneiro, que regula a alienação de bens imóveis do Distrito
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nis 163 e Í64, de 1975, da Comissão:
-de Constltulçio e J~tlça: 1• proaunelamento: pela· constitu·
cionalidadc cjuridicidadc, nos termos do substitutivo que oferece; 2•
pronunciamento: pela incõnstitucionalidadc dos Projetes de Lei do
Senado n•s 135, de 1973, c 119, de 1974, bem como do substitutivo
orerecido ao primeiro.

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N•ll9, DE 1974
(tramltaçio conjunta com o PLS 135/73)
Discussão, em primeiro turno, (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos lermos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1974, da Comissão do Dis·
trilo Federal, que dispõe sobre a compra c alienação de bens imóveis
do Distrito Federal, lendo
PARECER, sob o n• 164, de 1975, daComissilo:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estã encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessao às 17 horau35 minutos,)

123• Sessão da 1• Sessão Legislativa,da 8• Legislatura,
em 3 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Evandro Carreira- Cattctc Pinheiro - Jar·
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Hclvldio
Nunes -·Wilson Gonçalves - Jcssé Freire - Ruy Carneiro Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Augusto
Franco- Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Dir·
ccu Cardoso - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vas·
concclos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Itamar
Franco·- Franco Montoro -Orestes Quércia- Lázaro Barboza
- Osires Teixeira - ltalivio Coelho - Mendes Canalc - Sal·
danha Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Evolâsio VieiraOtair Bcckcr- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I•·Secretârio proccdcrt\ à leitura do Expediente.

elido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo il dtllberaçio do Seaado projeto de lei, nos squlntes
lermos:
MENSAGEM N•169, DE 1975
(N• 271/75, aa orlpm)
Excelcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 5l, combinado com o artigo 42, item V,
da Constituição, tenho a honra de submeter a deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Scn~or
Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre a doação, pelo Distrito Federal, de bens móveis inscrvlvcis,
nntic:conõmicos ou ociosos".
Brasília, cm I• de setembro de 1975.- Ernetto Gelael.
B,rasnia, 31 de julho de 1975.
E.M.E.
N•l9/75
A Sua Excelência o Senhor
General Ernesto Geiscl
Dignlssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Nesta
Exce(entlssimo Senhor Presidente da Repllblica
Ao cogitar da aplicação ao Distrito Federal das normas rclati·
vus às licitações pura as compras, obras, serviços c alienações,
constantes do Decreto-lei n• 200/67, a Lei n• 5.721, de 26 de outu·

bro de 1971, dispôs, ainda, sobre a alienação de bens imóveis do
Distrito Federal, que, segundo o mesmo instrumento, "dependerA de.
expressa autorização cm decreto do Governador c scrt\ sempre
precedida de parecer do órgão responsével pelo património do
))istrito Federal, quanto à sua oportunidade e conveniência".
2. Na atualizaçilo de métodos e procedimentos, muitas vezes a
Administração Direta do Distrito Federal vê-se a par com a exis·
tência de bens móveis inserv!veis, antieconómico& ou ociosos e que,
pela sua natureza, destinação ou estado de conservação, nilo
recomendam a alienàção nos moldes preconizàdos pela (egislaçilo
própria. Na hipótese, o mais indicado seria a doaçilo, ou a alienação,
a titulo gratuito, às suas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades
de Economia Mista c Fundações, que ainda poderiam aproveitar-se·
desses bens.
3. Em virtude da doação, pelas suas características, ~ão se
compatibilizar com os principias atinentes às licitações para aliena·
ção, forçoso· é concluir que perdura uma lacuna legal, impedindo a
aplicação do instituto, no tocante aos bens móveis do Distrito Fe·
dcral.
4. Disciplinando "as cessões ou permutas de material entre as
repartições federais c entre elas e quaisquer outras", o Decreto
n• 21.063, de 19 de fevereiro de 1932, sobre não ser aplicâvel aq
Distrito Federal, cogita, a rigor, das cessões ou permutas entre um·
dadcs da Administração Federal Direta.
~- Dos estudos levados a efeito, chegou-se à conclusão de que a
omissão atualmcnte existente seria preenchida com a ediçilci de uma
lei especifica, através da qual a Administração Dircta do Distrito Fc·.
dera! pudesse doar os bfns móveis inscrv!vcis, antieconômicos ou
ociosos i\s suas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista c Fundações, precedida a medida de manifestação
expressa do órgilo responsévcl pelo património do Distrito Federal,
quanto à. sua oportunidade c conveniência.
6.
nesse sentido que me dirijo a Vossa Excelência,
encaminhando o incluso Projeto de, Lei, propondo a apreciação do
mesmo pelo Senado Federal, nos termos do artigo 17, § 1•, combina·
do com o artigo 42, inciso V, da Constituição Federal.
7. Nos termos da rcdaçiio constante do referido Projeto, podert\
a Administração Dircta do Distrito Federal, -ütendidas a
conveniência c a oportunidade das doações, dar melhor destinação c
aproveitamento uos bens móveis que, comprovadamentc, forem
considerados inserv(veis, antieconômicos ou ociosos, quando nilo for
indicada a alienação.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha maior estima e consideração. - Elmo Serejo
Farias, Governador.
·

e

-58PROJETO DE LEI DO SENADO N• 145,UE 1975-DF
Dispõe sobre a doaçio, pelo Distrito Federal, de bens mclvelslnsenivels, antlecooõmlcos ou ociosos.
O Senado Federal decreta:
Art. I• O Distrito Federal poderá doar às Autarquias, Empresas Públicas. Sociedades de Economia Mista c Fundações, que lhe sejam vinculadas, os bens móveis que. comprovadamentc, forem
considt:rados inscrviveis, anticconômicos ou ociosos, mcdian,c au ..
torizaçüo em decreto do Governador,
Art. 2• A doação de que trata o artiAo anterior será sempre
precedida de parecer do órgão responsável pelo patrimônio do Distrito Federal, quanto à sua oportunidade c conveniência, quando
não for indicada a alienação, nos moldes da legislação própria.
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrárió.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)

OFICIO
Do Sr. 1•-Secre"rlo da Cimara dos Deputados, encaminhando à
revlsio do Senado aut6grslo do seaulnte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1975
(N• 19-B/75, na Ciman dos Depulldos)
Aprova o texto do Acordo destinado a Evitar a Dupla Trl.butaçio em Matfrla de Impostos sobre a Renda e o Capital,
fi~m~do. entre a República Federativa do Bnsll e a República
·Federal.da-Aiemanha,,em Jlonn, a 27 de junho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovado o texto do Acordo Destinado a Evitar a
Dupla Tributação cm Matéria de Impostos sobre a Renda c o Capitlll, firmado entre a República Federativa do Brasil c a República Federal da Alemanha, cm Bonn, a 27 de junho de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo cntrarã em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• 231, DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso 1 da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada con;idcração de Vossas· Excelências acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributação cm Matéria de
Impostos sobre a Renda e o Capital, concluido entre a RepOblica
Federativa do Brasil c a RepOblica F•rieral da Alemanha, cm Bonn.
a 27 de junho dc1975.
Brasrtia, cm 31 de julho de 1975.- Ernesto Geiael.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DPF/DAI/DE1/ARC/211/651.31 (846) (F36), DE 17 DE JULHO DE
1975, DO MINISTf;R!O DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da RcpOblica
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o texto do Acordo destinado u evitar a dupla tributação da renda, firmado cm Bonn,
u 27 de junho de 1975, cnt're o Brasil c a República Federal da
Alemanha.
2. Segundo as linhas gerais adotadas nos Acordos do gênero, o
Acordo, oru concluldo, fixa novas allquotas de imposto incidente so-

bre dividendos, juros c royalties pagos por uma sociedade residente
de um Estado Contratante a um residente, seja ele pessoa flsica ou
juridica, do outro Estado Contratante,
3. Ao fixar estas novas allquotas de imposto o presente Acordo cria condições favorãveis ao desenvolvimento das relações econômicas entre o Brasil e a RepOblica Federal da Alemanha, estimula
o fluxo de capitais, e de tecnologia para o Brasil, c propicia o aumento do intercâmbio, entre os dois palscs, no campo artlstico, cultural,
científico c desportivo, c evita a evasilo fiscal cm mat6ria de imposto
sobre a renda.
4. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente,
considero o Acordo cm apreço merecedor da aprovaçilo. do Poder
Legislativo c, para tal, junto à presente um projeto de Mensagem, a
fim de que Vossa Excelência, se assim houver por bem, se digne
encaminhá-lo no exame do Congresso Nacional nos termos do Artigo 44, Inciso I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se·
nhor Presidente os protestos do meu mais profundo respeito. Anto·
nio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro das Relações Exteriores.
· A República Federativa do Brasil c a RepOblica Federal da Ale·
manha.
Desejando concluir um Acordo destinado a evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda c o capital.
Acordaram o seguinte:
ARTIGO!
Pessouvludu
O presente Acordo se aplica às pessoas residentes de um ou de
ambos os Estados Contratantes.
ARTIG02
Impostos vl•ados
I. Os impostos, aos quais se aplica o presente Acordo, são:
a) no caso da República Federal da Alemanha: o Imposto de
Renda
(Einkommcnstcucr),
incluindo
a
sobretaxa
(ErgUnzungsabgabe) respectiva; o imposto de sociedade
(K~rperschaitsteucr), incluindo a sobretaxa (ErgUn>.ungsabgabc)
respectiva; o imposto de capital (Verm~gcnstcuer) c o imposto
comercial (Gewcrbesteucr) (doravante referido como "imposto
alemão");
b) no caso do Brasil: o imposto federal de renda (federal income
taxi), com exclusão das incidências sobre remessas excedentes c ati·
vidades de menor importância (doravante referido como "impostc
brasileiro"),
2. Este Acordo também scrâ aplicável a quaisquer impostos
idõnticos ou substancialmente semelhantes que forem postcríormcnte criados, seja cm adição nos impostos existentes, seja em sua subsiituiçilo. As autoridades competentes dos Estados Contratantes notificar-sc-iio mutuamente, se necessário, de qualquer modificação
significativa que tenha ocorrido cm suas respectivas legislações tributârias.
3. As disposições do presente Acordo em matéria de tributação da renda ou do capital aplicam-se igualmente ao imposto
comercial alemão, calculado cm base diversa daquela da renda ou do
capital.
ARTIG03
Definições Gerais
I. No presente Acordo, a nilo ser que o contexto imponha
interpretação diferente:
a) o termo "Brasil" designa u República Federativa do Brasil;
b) as expressões "um Estado Contratante" e "o outro Estado
Contratante" designam a República Federal da Alemanha ou o Brasil, consoante o contexto, c, quando usadas cm sentido gcogrãfico, o
território, no qual se aplicar a lcgislaçilo tributãria de um Estado
Contratante;
c) o termo "pessoa" designa uma pessoa llsica c uma sociedade;
d) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurldica ou
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juridica;
e) as expressões "residente de um Estado Contratante" c
"residente do outro Estado Contratante" designam uma pessoa residente da República Federal da Alemanha ou uma pessoa residente
do Brasil, consoante o contexto;
f) as expressões "empresa de um Estado Contratante" c
"empresa do outro Estado Contratante" designam, respectivamente,
uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante
c uma empresa explorada por um residente do outro Estado Contra·
tantc;

1l o termo "nacional" designa:
aa) com relação à República Federal da Alemanha, qualquer
cidadão alemão nos termos do artigo 116, parágrafo I, da Cons·
tituiçiio da República Federal da Alemanha c quaisquer pessoas
jurídicas, sociedades de pessoas c associações, constituidas de acordo
com as leis em vigor na República Federal da Alemanha;
bb) com relação ao Brasil, todas as pessoas flsicas que possuam
a nacionalidade brasileira c todas as pessoas jurídicas, sociedades de
pessoas c associações, constituidas de acordo com as ·leis cm vigor na
Brasil;
h) a expressão "autoridade competente" designa:
aa) na Rcp~blica Federal da Alemanha: o Ministro Federal das
Finanças;
bb) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita
Federal (Sccretary of Federal Rcvcnue) ou seus representantes auto·
rizados.
2. Para a aplicação do presente Acordo por um Estado Contra·
tanto, qualquer expressão, que não se encontre de outro modo de·
tinida, terá o significado que lhe é atribuldo pela legislação desse
Estado Contratante relativa aos impostos que silo objeto do presente
Acordo, a não ser que o contexto imponha interpretação diferente.
ARTIGO~

DomlcBio fbcal
1 Para os fins do presente Acordo, a expressão "residente de
um E~tado Contratante" designa qualquer pessoa que, cm virtude da
legislação desse Estado, esteja ai sujeita a im~osto cm razão de seu
domicilio, de sua rcsidõncia, de sua sede de dtrcção ou de qualquer
outro critério de natureza análoga.
2. Quando, por força das disposições do parágrafo I, u~a pes·
soa tlsica for residente de ambus os Estados Contratantes; a sttuação
será resolvida de acordo com as seguintes r~gras:
a) esta pessoa será considerada do Esta~o Contratante em ~ue
disponha de uma habitação permanente. Se dtspuscr de uma habtt~·
çilo permanente em· ambos os Estados Contratantes, scrâ co~st·
derada como residenlc do Estado Contratante com o qual suas ltga·
ções pessoais e cconômicas sejam mais estreitas (centro de interesses
vitais);
.
b) se 0 Estado Contratante em que tem o centro de seus mteres·
ses vitais não puder ser determinado, ou se não dispuser de uma ha·
bitação permanente cm nenhum dos Estados Contratantes, scrA
considerada como residente do Estado Contratante cm que perma·
neccr habitualmente;
c) se permanecer habitualmente cm ambos os Estados Contra·
tantcs o.u se nilo permanecer habitualmente cm nenhum deles, scrâ
considerada como residente do Estado Contratante de que for na·
cionul;
d) se for nacional de ambos os Estados contratantes ou se não
for nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos Esta·
dos Contratantes resolverão a questão de comum acordo.
J. Quando, em virtude das disposições do parltgrafo I, uma
pessoa que não seja uma pessoa 11sica for um residente de ambos os
Estudos Contratantes, serA considerada como residente do Estado
Contratante cm que estiver situada a sua sede de direçilo e(ctiva.

ARTIGOS
Estabeleelmentci permanente
1. Para os fins do presente Acordo, a cxpt"'ssão "estabclc·
cimento permanente" designa uma instalação fixa de negócios em
que a empresa exerça toda ou parte de sua atividadc.

2. A cxptessão "estabelecimento permanente" abranjiC
especialmente:
a) uma sede de dircçilo;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local de cxtraçilo
de recursos naturais;
g) um canteiro de construção ou de montagem, cuja duração
exceda doze meses.
3. A expressão "estabelecimento pcrmanentc"·não abrange:
a) a utilização de instalações unicamente para fins de armazena·
gcm, exposição e entrega de bens ou mercadorias pcrtcncentes.à em·
presa:
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pcrten·
centcs à empresa unicamente para fins de armazenagem, exposição
ou entrega;
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias pcrtcn·

centes à empresa unicamente para fins de transformação por outra
empresa;
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unica·

mente para fins de comprar bens ou mercadorias ou obter informa·
ções para a empresa;
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios unica·
mente para fins de publicidade, fornecimento de informações, pes·
quisas cientificas ou atividades análogas que tenham caráter pre·
paratório ou auxiliar para a empresa.
4. Uma pessoa que atuc num Estado Contratante por conta de
uma empresa do outro Estado Contratante- desde que não seja um
agente que goze de um stallla independente contemplado no parA·
grafo S - será considerada como estabelecimento permanente no
primeiro Estado, se tiver, e exercer habitualmente naquele Estado,
autoridade para concluir contratos em nome da empresa, a pão ser
que suas atividades sejam limitadas à compra de bens· ou merca·
darias para a empresa.
Todavia, uma sociedade de seguros de um Estado Contratante
serA considerada como tendo um estábclccimcnto permanente no
outro Estado Contratante, desde que, através de um representante,
nilo incluldo entre as pessoas mencionadas no parágrafo 5 abaixo,
receba prêmios ou segure riscos nesse outro Estado.
.S. Uma empresa de um Estado Contratante não scrâ consi·
derada como tendo um e.•tabclecimcnto permanente no outro Estado
Contratante pelo simples fato de exercer a sua atividade nesse outro
Estado por intermédio de um corretor, de um comissârio geral ou de
qualquer outro agente que goze de um Rtalua independente, desde
que essas pessoas atuem no âmbito de suas atividades normais.
6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante
controlar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro
Estado Contratante ou que exerça sua atividade nesse outro Estado
(quer seja através de um estabelecimento permanente, quer de outro
modo) nilo scrâ, por si só bastante para fazer de qualquer dessas so·
cicdadcs estabelecimento permanente do outra.
7. Uma empresa de um Estado Contratante será considerada
como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado
Contratante se exercer nesse Estado Contratante e atividadc de fornc·
ccr sorvicos de artist~= ou desporiistPs, mencionados no art. \1.
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Rendimentos de benslmoblll,rlos

I.

ARTIGO 9

Empresas aosocladp
Quando:
Estado Contratante cm que esses bens estiverem situados.
a) uma empresa de um Estado Contratante participar dircta ou
2. a) a expressão "bens imobiliârios", com 'ressalva das disposi· indirctamente do dircção, controle ou capital de uma empresa do
çõcs das aUncas b) c c) abaixo, é definida de acordo com a legisla· outro Estado Contratante, ou
ção do Estado Contratante cm que os bens cm questão estiverem
b) us mesmas pessoas participarem dircta ou indirctamcntc da
Situados;
dircção, controle ou capital de uma empresa de um Estado
b) a expressão "bens imobiliários" compreende, cm qualquer Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante;
caso, os acessórios da propriedade imobiliária, o gado c o equipa· e, cm ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas
·mcnto utilizados nas explorações agrícolas e florestais, os direitos a 'relações comerciais ou financeiras, por condições aceitas ou impos·
que se aplicam as disposições do direito privado relativas a proprif· tas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas
dade territorial, o usufruto de bens imobiliários c os direitos aos independ.entcs, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obti·
pagamentos variáveis ou fixos pela exploração ou concessão da ex· dos por uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condi·
ções, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa c tributados
ploraçào de jazidas minerais, fontes c outros recursos naturais;
c) os navios, barcos c aeronaves não silo considerados bens como tal.
imobiliários.
ARTIGO 10
3. O disposto no parágrafo I aplica-se aos rendimentos deri·
Dividendos
vados da exploração dircta, da locação, do arrendamento ou de
I, Os dividendos pagos por uma sociedade rcsicfcntc de um
qualquer outra forma de exploração de bens imobiliârios.
4. O disposto nos parágraros I c 3 aplica-se igualmente aos rcn· Estudo Contratante u um residente do outro Estado Contratante são
dimcntos de bens imobiliários de uma empresa, assim como aos ren· tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados também no
dimentos de bens imobiliários que sirvam para o exercício de uma
Estudo
Contratante onde reside a sociedade que os paga, c de acordo
profissão liberal.
com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não
ARTIGO?
poderá exceder 15% do montante bruto dos dividendos.
Lucros dp empresas
Este parágrafo não afetará a tributação da sociedade com rcfc·
I. Os rendimentos de bens imobiliârios são tributâvcis no

1

I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são
.tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa exerça sua ativi.da de no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente a! situado. Se a empresa exercer sua atividadc na forma
indicada, seus lucros serão tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida cm que forem atribu!ves a esse estabelecimento per·
mancntc.
2. Quando uma empresa de um Estado Contratante exercer sua
atividade no outro Estado Contratante através de um estabeleci·
mento permanente a! situado, serão atribuídos cm cada Estado
Co~tratantc .a esse estabelecimento permanente os lucros que
obteria, se constituissc uma empresa distinta c separada, exercendo
atividades idênticas ou similares, cm condições idênticas ou sirr.:la·
rcs, c transacionando com absoluta independência com a empresa de
que é um estabelecimento permanente.
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento ·permanente, é
permitido deduzir as despesas que tivércm sido feitas para a conse·
cução dos objctivos do estabelecimento permanente, incluindo as
.despesas de dircção c os encargos gerais de administração assim
realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento
permanente pelo simples fato de comprar bens ou mercadorias para
a empresa.
5, Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos
tratados separadamente nos outros artigos do presente Acordo, as
disposições desses artigos não serão afctadas pelo presente artigo.·
ARTIGO 8

Nanaaçio marltlma e aérea
1. Os lucros provenientes da exploração, no tr(ifcgo interna·
cionul, de navios ou aeronaves só são tributáveis no Estado
Contratante em que estiver situada a sede da dircção cfctiva da
·empresa.
2. Se a sede da direção cfctiva da empresa de navegação
•maritima se situar u bordo de um navio, esta sede scrll considerada
'situada no Estado Contratante cm que se encontre o porto de rcgis·
tro desse navio, ou na ausência de porto de registro, no Estado
Contratante cm que resida a pessoa quc,cxplora o navio.

rência aos lucros que deram origem aos dividendos pagos .
3. Nilo obstante as disposições do parágrafo 2, o imposto
alemão sobre dividendos pagos a uma sociedade residente do Brasil
por uma sociedade residente da República Federal da Alemanha, de
cujo capital no mínimo 25% pertençam, direta ou indirctamcntc, à
primeira sociedade ou a ela juntamente com outras pessoas que a
controlem ou que estejam sob controle comum, não podcrâ exceder
25,75% do montante bruto desses dividendos, desde que a alfquota
do imposto de renda alemão de sociedades incidentes sobre luc;os
distribuídos seja inferior àquela incidente sobre lucros não distribui·
dos e que a diferença entre essas duas alfquotos seja de 15 pontos
percentuais ou mais.
4. O disposto nos parágrafos I, 2 c 3 não se aplica se o bcneficiã·
rio dos dividendos, residente de um Estado Contratante, tiver, no
outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os
dividendos, um estabelecimento permanente a que estiver cfctiva·
mente ligad·a a participação geradora dos dividendos. Neste caso,
serão aplicáveis as disposições do artigo 7.
5. O termo "dividendos", usado no presente artigo, designa os
rendimentos provenientes de açõcs ou direitos de fruição, ações d;
empresas mincradoras, partes de fundador ou outros direitos de
participação em lucros, com cxccçào de créditos, bem como rendi·
mentes de outras. participações de, capital, assemelhados aos rendi·
mentos de ações pela legislação tributária do Estado Contratante cm
que seja residente a sociedade que os distribuir.
6. Quando um residente da República Federal da Alemanha ti·
ver um estabelecimento permanente no Brasil, esse estabelecimento
permanente podcrll a! estar sujeito a um imposto retido na fonte de
:ucordo com a legislação brasileira. Todavia, esse imposto não
poderá exceder 15% do montante bruto dos lucros do cstabclc·
,cimento permanente, determinado após o pagamento do imposto de
rcndu de sociedades rercrentc a esses lucros,
7. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante
'receber lucros ou rendimentos provenientes do outro Estado Con·
trutunte, esse outro Estado nilo poderá tributar os dividendos pagos
pelu sociedade a pessoas não residentes desse outro Estado, ou su·
jeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre
lucros não distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros
ni\o distribuídos consistirem total ou parcialmente de lucros ou rcn·

'
'

!'

i
I
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8. A limitação da al(quotll do imposto prevista nos parágrafos 2
c 6 niio se aplicará aos dividendos ou lucros pagos ou remetidos
antes de primeiro de janeiro de 1978.
ARTIGO li
Juros
I. Os juros provenientes de um Estado Contratante c pagos a
um residente do outro Estado Contratante silo tributáveis nesse
outro Estudo.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Con·
trutan~e de que provêm, c de acordo com a legislação desse Estado,
mas o 1m posto assim estabelecido não podcrà exceder:
a) lO% do montante bruto· dos juros se o beneficio ror um
Banco· c se o empréstimo fo~ concedido por um período de no
míni~o sete anos c relacio~ado com a compra de equipamento in·
dustnal, com estudo, compra c instalação de unidades industriais
ou científicas, bem como com o financiamento de obras p~blicas;
b) 15% do montante bruto dos juros cm todos os demais casos.
3. Nilo obstante o disposto no parágrafo 2, os juros provcnicn·
tes de um Estado Contratante c pagos ao Governo do outro Estado
Contratante, a uma sua subdivisão política, ou qualquer agência
(inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva da·
quele Governo, ou subdivisão pol!tica, são isentos de imposto no pri·
meiro Estudo Contratante.
4. O termo ·~uros", usado no presente artigo, compreende ren·
dimentos da dívida p~blica, de títulos ou debêntures, acompanhados
ou não de garantia hipotecAria ou de clâusula de participação nos
lucros c de créditos de qualquer natureza, bem como qualqJcr outro
rendimento que pela legislação tributária do Estado Contratante de
que provenham sejam assemelhadas aos rendimentos de impor·
tàncias emprestadas.
S. O disposto nos parágrafos I c 2 não se aplica se o beneficiário
dos juros, residente de um Estado Contratante, tiver, no outro
Estado Contra~unte de que provenham os juros, um estabelecimento
permanente ao qual se ligue efetivamcntc o crédito gerador dos
juros. Neste caso, aplicar-sc·â o disposto no artigo 7.
6. A 'limitaçilo estab.elecida no parágrafo 2 não se aplica aos
juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um cstabelc·
cimento permanente de uma empresa de outro Estado Contratante,
situado em um terceiro Estado.
7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado
Contratante, quando o devedor ror o próprio Estado, uma sua
subdivisão polrtica ou um residente desse Estado. No entanto,
quando o devedor dos juros, residente ou não de um Estado Contra·
tuntc, tiver num Estado Contratante um estabelecimento pcrma·
nente pelo qual haja sido contra(da a obrigação que dá origem aos
juros e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento dos
juros, esses juros serilo considerados provenientes do Estado Con·
tratante em que o estabelecimento permanente estiver situado.
8. Se, em conseqUência de relações especiais, existentes entre o
devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos juros
pagos, tendo cm conta o cri:dito pelo qual silo pagos, exceder àquele
que seria acordado entre o devedor c o credor na ausência de tais
relações, as disposições deste artigo se apliéiim apenas a este último
no montante. Neste caso, a parte excedente dos pagamentos serâ tri·
butúvel conforme a lcgislaçilo de cada Estado Contratante, c tendo
cm conta as outras disposições do presente Acordo.

ARTIGO 12
Royaltles
I. Os royaltles provenientes de um Estado Contratante c pagos
a um residente do outro Estudo Contratante silo tributâvcis nesse
outro Estudo.
2. Toda viu, esses royaltles podem ser tributados no Estado Con·
trutante de que provêm, c de acordo com a lcgisluçilo desse Estado,

mas o imposto assim estabelecido nilo podcr(l.cxccdcr:
a) 25% do montante bruto dos royaltleo, provenientes do uso
ou da concessão do uso de marcas de indústria ou comércio;
b) 15% em todos os demais casos.
3. o termo royaltleo empregado neste artigo designa as
remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pc\a conccs·
silo do uso de um direito de autor sobre uma obra litcrãria, artlst\ca
ou cientifica (inclusive os filmes cincmatogrãficos, filmes ou fitas de
gravação de programas de televisão ou radiodifusão); qualquer pa·
tente marcas de ind~stria ou comércio, desenho ou modelo, plano,
f6rm~la ou pr~cesso secretos, b'cm como pelo uso ou pela concessão
do uso de um equipamento industrial,, comercial ou cientifico. c por
informações correspondentes à experiência adquirida no sctor mdus·
trial, comercial ou científico.
4. Os royallleo scrilo considerados provenientes de um Estado
Contratante quando o devedor for o próprio Estado, uma sua
subdivisão politica, ~ma autoridade local ou um rcsidcnt: desse Esta·
do. Todavia, quando o devedor dos royaldeo, seja ou não residente
de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um esta·
belecimcto permanente cm relação com o qual haja sido contraída a
obrigação de pagar os royaldeo e caiba a esse estabelecimento pcrma·
nente o pagamento desses royaldes, serão eles considerados prove·
nientes do Estado Contratante cm que o estabelecimento pcrma·
nente estiver situado.
S. As disposições dos paràgrafos I c 2 nilo se aplicam, quando
o bencficiãrio dos royaltíes, residente de um Estado Contratante,
tiver, no outro Estado Contratante de que provêm os royaltles, um
estabelecimento permanente ao qual estão ligados cfctivamcntc o
direito ou bem que deu origem aos royaltles. Nesse caso, aplicar-sc-ã
o disposto no urtigo 7.
6. Se, em conseqUência de relações especiais, existentes 'entre o
devedor e o credor, ou entre ambos c terceiros, o montante dos
royaltles pagos, tendo cm conta o uso, direito ou informação pelo
qual ê pago, exceder àquele que seria acordado entre o devedor c o
credor na ausência de tais relações, as disposições deste artigo siio
aplicáveis apenas a este ~ltimo montanie. Neste caso, a parte cxcc·
dente dos pagamentos será tributâvcl conforme a legislação de. cada
Estudo Contratante, e tendo em conta as outras disposições do prc'
sente Acordo.
7. A limitação da allquota do imposto prevista no parãgrafo 2
b nilo se aplica rã aos royaltles pagos antes de primeiro de janeiro de
1977, quando tais roya!tlea forem pagos a um residente de um Estado
Contratante que possua dircta ou indirctamcntc, no mlnimo, 50 por
cento do capital com direito a voto da sociedade que paga esses
royaldes.
ARTIGOIJ
Ganhos de capital
1. Os ganhos provenientes da alicnaçilo de bens imobiliàrios,
conforme silo definidos no parágrafo 2 do artigo 6, silo tributáveis no
Estudo Contratante em que esses bens estiverem situados.
2. Os ganhos provenientes da alienação de bens mobiliários
que façam parte do ativo de um estabelecimento permanente que
uma empresa de um Estado Contratante possua no outro Estado
Contratante, ou de bens mobiliários constitutivos de uma instalação
fixa de que disponha um residente de um Estado Contratante no OU·
tro Estado Contratante para o cxcrclcio de uma profissão liberal,
incluindo ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento
permanente (isolado ou com o conjunto da empresa) ou dessa instala·
çilo fix.a, silo .tribut~veis no outro Estado. No cn.tanto, .os gan~os
provcmcntcs da aliclljjÇÜo de navios ou aeronaves utilizados no trá·
rego internacional c de bens mobiliários pertinentes à exploração de
tais navios ou aeronaves só silo tributáveis no Estado Contratante
cm que estiver situada u sede da dircçilo cfctiva da empresa.
3. Os .sanhas provenientes da ulicnaçilo de quaisquer bens ou
direitos diferentes. dos mencionados nos parágrafos I c 2 silo tributá·
veis em ambos os Estudos Contratantes,
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Profissões independentes
Estado que não seja um nacional do primeiro Estado, as remuI. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratan- nerações serão tributáveis somente no outro Estado.
2. O disposto nos artigos IS, 16 c 19 aplica-se às remunerações
te obtenha pelo exercício de uma profissão liberal ou de outras ati·
viaadcs independentes de carátcr análogo só são tributâvcis nesse ou pensões pagas cm conseqUência de serviços prestados no âmbito
Estado, a não ser que o pagamento desses serviços c atividades caiba de uma atividadc comercial ou industrial, exercida por um dos Es·
a um •abelccimento permanente situado no outro Estado Contra- lados Contratantes, uma de suas subdivisões políticas ou autoridade
tante ou a uma sociedade residente desse outro Estado. Nesse caso, local.
3. O disposto no parágrafo I aplica-se igualmente à rcmunc·
esses rendimentos são tributáveis nesse outro Estado.
2, A expressão "profissão liberal" abrange, em especial, as ração paga, sob um programa de assistência no desenvolvimento de
atividades independentes de carMer cientifico, técnico, literârio, um Estado Contratante, uma de suas subdivisões pollticas ou autori·
artistico, educativo c pedagógico, bem como as atividadcs inde· dade local, através de fundos fornecidos exclusivamente por esse Es·
pendentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitctos, dentistas lado, uma de suas subdivisões politicas ou autoridades local, a um
pcrit!l ou a um voluntârio designado para o outro Estado Contra·
e contadores.
tanto com o consentimento desse outro Estado.
ARTIGO 15
ARTIGO 14

Profissões dependentes

1. Com ressalva das disposições dos artigos 16, 18, 19,20 c 21,
os salários, ordenados e outras remunerações similares que um rcsi·
dente de um Estado Contratante receber cm razão de um emprego
serão tributáveis somente nesse Estado, a não ser que o emprego seja
exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego foi aí exercido,
kS remunerações correspondentes são tributáveis nesse outro Estado,
2. Não obstante as disposições do parágrafo I, as re·
munerações que um residente de um Estado Contratante receber cm
função de um emprego exercido no outro Estado Contratante só sào
tributáveis no primeiro Estado se:
a) o beneficiário permanecer no outro Estado durante um
período ou períodos que não excedam, no total, 183 dias do ano fis·
cal considerado, e
b) as remunerações forem pagas por um empregador ou em
nome de um empregador, que não seja residente do outro Estado; c
c) o encargo das remunerações não couber a um estabeleci·
menta permanente ou a uma instalação fixa que o empregador tiver
no outro Estado.
3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo, as re·
munerações relativas a um emprego exercido a bordo de um navio
ou de uma aeronave em tráfego internacional são tributáveis no Es·
tado Contratante em que estiver situada a sede da dircção cfetiva da
empresa.
ARTIGO 16
Remuneraçio de dlreçio
As remunerações de dircção e outras remunerações similnrcs
que um residente de um Estado Contratante recebe na qualidade de
membro do Conselho de Diretores ou de qualquer Conselho de uma
sociedade residente do outro Estado Contratante, são tributâvcis
nesse outro Estado.
ARTIGO 17
Artistas e desportlllas
Nilo obstante as outras disposições do presente Acordo, os rcn·
dimentos que os profissionais de espetáculo, tais como artistas detea·
tro, de cinema, de rádio ou dctclcvisilo c músicos, bem como os que
os desportistas obtiverem pelo exercício, nessa qualidade, de suas ati·
vidadcs pessoais, são tributáveis no Estado Contratante cm que essas
atividadcs forem exercidas.
ARTIGO 18
Pagamentos go~ern•m•ntals
I. As remunerações, incluindo as pensões, pagas por um Es·
tudo Contratunte, um Estado Federal {Lan<l), uma de suas subdivi·
sõcs pol!ticns ou autoridade local, quer diretamcntc, quer através de
fundos por eles constituldos, a umu pessoa tisica, cm conseqUência

ARTIGO 19
Penliin e anuidades
I. Com ressalva das disposições dos parágrafos 1 c 3 do artigo
18, as pensões e outras remunerações similares que não excederem
um montante equivalente a DM 12.000 em um ano calcndârio c
anuidades pagas a um residente de um Estado Contratante só são ;ri·
buláveis nesse Estado.
O montante da pensão que exceder o limite acima mencionado
s~râ tributável também no outro Estado Contratante, se for prove·
mente desse Estado.
2. As pensões, anuidades c outros pagamentos periódicos ou
niio periódicos feitos a uma pessoa ffsica pela Repüblica Federal da
Alemanha ou por um Estado Federal (Land), uma sua subdivisão po·
lítica ou autoridade local como compensação por danos resultantes
de açiio militar ou perseguição politica sào isentos de imposto no
Brasil.
3, No presente artigo:
a) a expressão "pensões c outras remunerações similares"
designa pag~m~ntos periódicos, efetuados depois da aposentadoria,
em conseqUencm de emprego anterior, ou a titulo de compensação
por danos sofridos, em conseqUência de emprego anterior; •
. b). o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, paga
penod1camente cm prazo> determinados durante a vida ou durante
um período de tempo determinado ou determinável, cm decorrência
de um compromisso de efctuar os pagamentos como retribuição de
um pleno e adequado contravalor cm dinheiro ou avaliável cm
dinheiro (que nilo seja por serviços prestados),
ARTIG020
Professores e Pesquisadores
Uma pessoa ffsica que é:, ou foi cm pcriodo imediatamente an·
terior it sua visita a um Estado Contratante, residente do outro Es·
lado Contratante, e que, a convite do primeiro Estado Contratante,
ou de uma universidade, escola superior, escola, museu ou outra
instituição cultural de intercâmbio cultural, permanecer nesse Es·
tado, por um período nilo superior a dois anos, com o único fim de
lecionar, proferir conferências, ou realizar pesquisas cm tais institui·
ções, será isenta de imposto nesse Estado no que concerne à rem une·
raçilo proveniente dessa atividade, desde que o pagamento da rcmu·
neraçil~ seja proveniente de fora desse Estado.
ARTIG021
Estudantes e Aprendizes
I, Uma pessoa física que é, ou foi em período imediatamente
anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro
Estudo Contratante, c que permanecer no primeiro Estado Con·
tratante exclusivamente:
a) como estudante de uma universidade, escola superior ou
escola do primeiro Estado Contratante;
b) como aprendiz (incluindo no caso da Repüblica Federal da
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2. A menos que sejam aplicáveis as disposições do parágrafo I,
c) como bcnefici6rio de uma doação, subvenção ou prêmio, o imposto de renda que, de acordo com a legislação brasileira c com
concedidos por uma organização religiosa, de caridade, cient!fica ou o presente Acordo, for pago sobre os rendimentos provenientes' do
educucionnl, com o lim primordial de estudar ou pesquisar, ou
Brasil será creditado contra os impostos alemães de renda c de socie·
d) como membro de um programa de cooperação técnica, ence- dad~s, inclusive, a sobretaxa incidente sobre os mesmos, pagâvcis cm
tado pelo Governo do outro Estado Contratante, será isenta de relação aos rendimenlos provenientes do Brasil. Todavia, o crédito
imposto no primeiro Estado Contratante no que concerne às nilo poderá exceder à fração do imposto alemão, calculado antes da
quantias que receber do exterior para fazer face à sua manutenção. concessão do crédito, correspondente a esses rendimentos.
educação ou treinamento.
3. Para os fins da concessão do crédito mencionado no
2. Uma pessoa física que é, ou foi em período imediatamente parágrafo 2, o imposto brasileiro será considerado como sendo:
a) de 25% no caso dos dividc~dos, definidos no parágrafo 5 do
anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro
Estado Contratante, e que permanecer no primeiro Estado Con· artigo lO, pagos a um residente da República Federal da Alemanha
tratante com o único fim de estudar ou de realizar treinamento, será · que possua no mínimo 10% do capital com direito voto da socie·
isenta de imposto no primeiro Estado Contratante, por um período dadc brasileira: c de 20% cm todos os demais casos:
não superi~r a três anos fiscais consecutivos, no que concerne à
b) de 20% no caso dos juros, definidos no parágrafo 4 do arti·
remuneração que receber pelo cmprçgo exercido nesse Estado, desde go 11:
c) de 25% no caso dos royailies, indicados no parãgrafo 2-b do
que a remuneração não exceda, num ano fiscal, o montante cor·
artigo 12, se forem pagos a um residente da República Federal da
respondente a DM 7.200.
Alemanha que possua dircta ou indiretamentc no mínimo 50%. do
ARTIG022
capital com direito a voto da sociedade brasileira, desde que não
Rendimentos nio expressamente mencionados
sejam dcdutivcis da determinação do rendimento tributável da socic·
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não daác que paga os royaitles; c de 20% cm todos os demais casos.
4. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de
expressamente mencionados nos artigos precedentes do presente
acordo com as disposições do presente Acordo, sejam tributáveis na
Acordo são tributáveis em ambos os Estados Contratantes.
República Federal da Alemanha, o Brasil permitirâ que seja dedu·
ARTIG023
zido do imposto sobre a renda dessa pessoa, um montante igual ao
Capltll
imposto sobre a renda pago na República Federal da Alemanha.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do
I. O capital constituído por bens imobiliários, como definidos
no parágrafo 2 do urtigo 6, é tributável no Estado Contratante onde imposto sobre a renda calculado antes da dedução, correspondente
aos rendimentos tributáveis na República Federai da Alemanha.
esses bens estiverem situados.
2. O capital constituído por bens mobiliários que façam parte
ARTIGO 25
do ativo de um estabelecimento permanente de uma empresa, ou por
Nio dlscrimlnaçio
bens mobiliãrios constitutivos de uma instalação fixa, utilizada para
o exercício de uma profissão liberal, é tributãvei no Estado Con·
I. Os nacionais de um Estado Contrantc não ficarão sujeitos no
tratante onde estiver situado esse estabelecimento permanente ou outro Estado Contratante a nenhuma tributação ou obrigação
essa instalação fixa.
correspondente, diferente ou mais onerosa do que aquelas a que csti·
3, Os navios e aeronaves utilizados no tráfego internacional, verem ou puderem estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que
bem como os bens mobiliários pertinentes à exploração de tais se encontrem na mesma situação.
navios ou aeronaves só são tributáveis no Estado Contratante em
2. A tributaçlio de um estabelecimento permanente que uma
que estiver situada a sede da dircção cfctiva da empresa.
empresa d.. 'llm Estado Contratante possuir no outro Estado
4. Todos os outros elementos do capital de um residente de um Contratante não será menos favorável do que a das outras empresas
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado.
desse outro Estado Contratante que exerçam as mesmas atividadcs.

a

ARTIG024
Métodos para eliminar a dupla trlbutaçio .
I. No caso de um Presidente da República Federal da Alemanha, scrilo cxcluidos da base de cálculo sobre a qual incide o
imposto alemão os seguintes rendimentos:
a) rendimentos de bens imobiliãrios que façam parte do ativo
de um estabelecimento permanente situado no Brasil e ganhos obtidos através da alienação de tais bens:
b) lucros de uma empresa e ganhos aos quais se aplicam o arti.
go 7 e o parágrafo 2 do artigo 13;
c) dividendos mencionados no artigo 10, pagos a uma empresa
residente du República Federal da Alemanha por uma empresa
residente do Brasil se, no mínimo. 25% do capital da empresa
brasileira pertencer diretamente à empresa alem ii;
d) remunerações às quais se nplicam o artigo 15 c os parágrafos
I c 3 do artigo 18;
e) lucros aos qunis se aplica o parágrafo 6 do artigo 10.
A República Federal da Alemanha conservará, no entanto, o
direito de levar cm conta na determinação de suas alíquotas de
imposto os rendimentos assim excluídos.
As disposições precedentes aplicar-se·ilo igualmente a todo o
capital situndo no Brasil, se os rendimentos desse capital forem ou
puderem vir n ser excluídos da base de cálculo, sobre a qual incide o
imposto ulemilo.

Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de
obrigar um Estado Contratante a conceder às pessoas residentes do
outro Estado Contratante as deduções pessoais, os abatimentos c
reduções de impostos cm função do estado civil ou encargos familia·
res concedidos aos seus próprios residentes.
3. As empresas de um Estado Contratante, cujo capital perten·
ccr ou for controlado, total ou parcialmente, dircta ou indireta·
mente, por um ou mais residentes do outro Estado Contratante, não
ficarão sujeitas, no primeiro Estado Contratante, a nenhuma tributa·
ção ou obrigação correspondente diversa ou mais onerosa do que
uquelas u que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras empresas
da mesma natureza desse primeiro Estado.
4. No presente artigo, o termo "tributação" designa os impos·
tos de qualquer naturezu ou denominação.
ARTIG026
Proccdimcnlo amlgbel
I. Quando um residente de um Estada Contratante considerar
que as medidas tomadas por um ou por ambbs os Estados Contratan.
tes conduzem ou poderão conduzir, cm relação a si, à uma tributação nilo conforme com o presente Acordo, poderá, independente·
mente dos recursos previstos pelos legislnções nacionais desses Esta·
dos, submeter o seu caso à npreciação da autoridade competente do
Estudo Contratante de que é residente.

-642. Essa autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar
justificada c não estiver cm condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-li por resolver a questão através de acordo
amigãvcl com a autoridade competente do outro Estado Contratante, a fim de evitar uma tributação não conforme com o presente
Acordo.
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, através de acordo amigllvcl, as dificuldades
ou as dúv1das que surgirem da interpretação ou da aplicação do
presente Acordo. Poderão, também, consultar-se mutuamente com
vistas a eliminar a dupla tributação nos casos não previstos no presente Acordo,

1- no que concerne aos impostos retidos na fonte, às importâncias pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de janeiro do
ano calendário imediatamente seguinte àquele cm que o Acordo
entrar cln vigor;
II - no que concerne aos outros impostos de que trata o presente Acordo, ao perfodo fiscal que comece no ou depois do primeiro
dia de janeiro do ano calendário cm que o Acordo entrarem vigor.
ARTIG031
Denúnda

Nada no presente Acordo prejudicará os privilégios fiscais de
que se beneficiam os funcionários diplomáticos ou consulares cm vir)ude de regras gerais do Direito Internacional ou de disposições de
acordos especiais.

O presente Acordo permanecerá em vigor indefinidamente, mas
qualquer dos Estados Contratantes poderá denunciá-lo depois de
decorrido um per!odo de três anos a contar da data de sua entrada
cm vigor, mediante um aviso escrito de denúncia entregue ao outro
Estado Contratante através dos canais diplomáticos, desde que tal
aviso seja dado no ou antes do dia 30 de junho de qualquer calcndário.
Nesse caso, o Acordo apficar-sc-â pela última vez:
a) no Brasil
1- no que concerne aos impostos retidos na fonte, às importâncias pagas ou remetidas antes da expiração do ano calcndãrio no
qual o aviso de denúncia tenha sido dado;
11- no que concerne aos outros impostos de que trata o presente Acordo, ao cxcrc!cio fiscal que comece no ano calendário no qual
o aviso de denúncia tenha sido dado;
b) na República Federal da Alemanha:
I -no que concerne aos impostos retidos na fonte, às importâncias pagas ou remetidas antes da expiração do ano calendârio no
qual o aviso de denúncia tenha sido dado;
11- no que concerne aos outros impostos de que trata o presente Acordo, ao período fiscal seguinte ao ano no qual o aviso de
denúncia tenha sido dado.
Feito em Bonn aos 27 dias do mês de junho de 1975, cm dois originais, nas línguas portuguesa, alemã c inglesa, sendo os três textos
igualmente autênticos. No caso de qualquer divergência de interpretação prevalecerá o texto cm l!ngua inglesa.
Pela República Federativa do Brasil: Antonio F. Azeredo da Sll·
•eira.
Pela República Federal da Alemanha: Hans Dletrldl Genscher.

ARTIG029
"Land" Berlim

PROTOCOLO

ARTIG027

Troca de Informa~•
I. As auto.ridadcs competentes dos Estados Contratantes tro·

carão entre si as informações necessárias para aplicar o presente
Acordo. Todas as informações assim trocadas serão consideradas
secretas c só poderão ser comunicadas às pessoas ou autoridades
encarregadas do lançamento oa da cobrança dos impostos que silo
objcto do presente Acordo ou da determinação de recursos ou de
processos de transgressões,
2, O disposto no parágrafo I não podcrã, cm caso algum, ser
interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contratantes a
obrigação:
a) de tomar medidas administrativas contrárias a sua legislação
ou a sua prática administrativa ou às do outro Estado Contratante;
h) de fornecer informações que não poderiam ser obtidas com
base na sua legislação ou no oimbito de sua prática administrativa
normal ou das do outro Estado Contratante;
c) de fornecer infl)rmaçõcs reveladoras de segredos comerciais,
industriais, profissionais ou de processos comerciais ou industriais,
ou informações, cuja comunicação seja contrária à ordem pública.
ARTIG028
Funcionários diplomáticos e consulares

No momento da assinatura do Acordo para evitar a dupla tri·
butaçiio cm maiéria de impostos sobre a renda e o capital entre a
República Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha,
os abaixo-assinados, para isso devidamente autorizados, acordaram
nas seguintes disposições que continuem parte integrante do presente
Acordo.
ARTIGOJO
I. Com referência ao artigo 10:
Entrada em 'lgor
Fica entendido que o termo "dividendos" inclui as distribuições
I. O presente Acordo será ratificado c os instrumentos de rati- de certificados de fundo de investimento, assim como, no caso da
República Federal da Alemanha, os rendimentos recebidos por um
ficação serão trocados cm Brasllia tão logo seja passivei.
2. O presente Acordo entra rã cm vigor após a troca dos instru- sócio comandatârio provenientes de sua participação na sociedade,
mentos de ratificação c suas disposições serão aplicadas pela nessa qualidade.
. 2. Com referência ao artigo lO:
primeira vez:
O valor das açõcs emitidas por uma sociedade de um Estado
a) no llrasil:
Contratante e recebidas por um residente do outro Estado ContraI - no que concerne aos impostos retidos na fonte, às impor- tante não scrâ tributâvcl como rendimento cm qualquer dos Eslados
tâncias pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de janeiro Contratantes.
do ano calendário imediatamente seguinte àquele cm que o Acordo
3. Com referência uo artigo 11:
entrar em vigor;
a) os juros provenientes do Brasil c recebidos pelo "Dcutschc
II - no que concerne aos outros impostos de que truta o Bundesbnnk'', pelo "Kreditanstalt fUr Wicdcraufbau" ou pela
presente Acordo, aos exerc!cios fiscais que comecem no ou dcpoi~ do "Dcutschc Gcscllschuft fUr Wirtschaftlichc Zusammcnarbcit
primeiro dia de janeiro do ano culcndãrio imediatamente scgumtc (Entwicklungsgesclschaft) mbH", como decorrência do cxcrclcio de
àquele em que o Acordo entrar cm vigor;
funções de natureza público, serão considerados como tendo sido pa
b) nu República Federal du Alemanha:
gos ao Governo da República Federal da Alcmunha.

O presente Acordo aplicar-se-à também ao "Land" Berlim,
desde que o Governo da República Federal da Alemanha não faça
ao Governo da República Federativa do Brasil declaração cm contrário, dentro de um pcr!odo de três meses a contar da data da entrada cm vigor do presente Acordo.
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-65As autoridades competentes dos Estados Contratantes dctcrmi,narüo, de c~mum acordo, qualquer outra instituição governamental
il qual se nphquc n presente disposição.
~) fica entendido que as comissões pagas por um residente do
BraSil a um banco ou instituiçãó financeira em conexão com serviços
prestados por este banco ou instituição financeira são consideradas
Juros c estilo sujeitas ils disposições dos parágralbs 2 c 3 do artigo 11.
4. Com referência ao artigo 12:
. Fica •,?tc.ndido que as disposições do parágrafo 2 b do artigo 12
aphcnr-se-ao Igualmente nos rendimentos provenientes da prestação
de assistência técnica e serviços técnicos.

PARECER
PARECER N• 372, DE 1975
Comissão de·Redaçilo
Relator: Senador Renato Franco

A Comissil~ apresenta a redução final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 142, de 1974 (n• 971-C/72. na Casa de
origem), que torna obrigatória a ressalva de uso, nos rótulos c cmba·
lagcns de produtos que possam ser considerados nocivos à saúde
humana.
5. Com referência ao artigo 14:
Sala das Comissões, em 3 de setembro de 1975. - Danton
Fica entendido que as disposições do artigo 14 aplicar-se-ão
mesmo se as ntividndes forem exercidas po1· uma sociedade mercantil" Jobim, Presidente- Renato Fra11co, Relator- Mtndes Canale.
ou civil.
ANEXO AO PARECER N• 372, DE 1975
6. Com referência ao urtigo 25, parágrafo 2:
Fica entendido que as disposições. do parágrafo 6 do artigo 1O
Redução final da en1enda do Senado ao Projeto de Lei da
não são conflitantes com as disposições do parágrafo 2 do artig~ 25.
Cllm»ra n•14l, de 1974 (n' 911-Cfn, na Ca5adt origem).
7. Com referência ao artigo 25, parágrafo 3:
As disposiçõ,cs da legislação brasileira que não permitem que os
royaltles, como definidos no parágrafo 3 de art!go 2, pagos por uma
sociedade residente do Brasil a um residente da Republica Federal da
Alemanha que possua no mínimo 50% do capital com direito 11 voto
dessa sociedade, sejam dedutívcis no momento de se determinar o
rendimento tributável da sociedade residente do Brasil, não são
conOitaÓtes com as disposiÇões do parágrafo 3 do artigo 25 do
presente Acordo.
8. Cõm referência ao artigo 24:
Somente as disposições do parágrafo 2 do artigo 24, com a
exclusão dos parâgrafos I e 3 desse artigo, aplicar-sc-ão nos lucros c
ao capital representado por bens que façam parte do ativo de um
iestubelecimento permanente aos dividendos pagos por uma sociedade pela participação acionária nessa sociedade, c aos ganhos mcn·
cio nados nos parágrafos 1 e 2 do artijlO 13 do Acordo, a não ser que
o residente da República Federal da Alemanha cm questão compro·
've que pelo menos 90% da r~ccita do estabelecimento permanente ou
.da sociedade provenha d·a prodÚçüo, venda ou locação de bens c mer·
cadorius. (inclusive os casos, em que tais bens ou mercadorias forem
vendidos ou emprestados a clientes fora do Brasil), da prestação de
assessoria técnica ou atividudes de engenharia ou comerciais, ou realização de operações bancárias ou de seguros, cfctuados no Brasil, ou
de juros ou royaltles provenientes do Brasil c relacionados com as
atividades acima mencionadas, ou de juros pagos pelo Governo do
Brasil ou por uma sua subdivisão política ou de .íuros e dividendos
pagos por uma sociedade do Brasil, se no mlnimo 90% da receita
dcssu sociedade for recebida pelo exercício das atividadcs men·
· cionudas ncimu.
9. A limitaçiio da ullquota de imposto prevista nos parágrafos 2
c 6 do urtigo 10 não se aplica aos rendimentos aos quais em confor·
midadc com o n• 8 do Protocolo, somente são uplicâveis, as disposições do parágrufo 2 do artigo 24.
FEITO em Bonn aos 27 dias do mês de junho de 1975, cm dois
originais, nas llnguas portuguesa, alcmil c inglesa, sendo os três
textos igualmente autênticos. No caso de qualquer divergência de
interpretação prevalecerá o texto cm llngua inglesa.
Pela República Federativa do Brasil: Antonio F. Azeredo da
Silveira.
Pela República Federal da Alemanha: Hans Dletflch GenS<hcr.

(Às Comissõe.r de Reluçües Exteriores, de Economia e de Finanças.)

EMENDAN•l
,
(Corresponde à Emend~ n• 1-CF)
Dê-se ao item II do art. 3• a seguinte redução:
· ••Art, 3f .. , ... , ..... , ... , ....................... , . , .. .
(-

................................................

;.

II - Multa de CrS 5.000,00 a CrS 20.000,00.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gunçahes)- O Expediente lido
vai à publicação.
A Presidéncia convoca sessão extraordinária a reaiizarpsc hoje,
às 18 horas c 30 minutos, neste plenârio, destinada à apreciação dos
Projetas de Resolução n•s 52 e 57, de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Sobre a mesa, pro·
jcto d~ lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretúrio.
!;: lido o seguinte
PRO.IETO DE LEI DO SENADO N• 14ó, DE 1975
Estabelece que a aposentadoria da mulher aos trinta anos
de trabalho será feita com salário Integral.
O Congresso Nacional decreta:
. Art. 1•. A aposentadoria por tempo de serviço da mulher
fihada ao Instituto Nacional de Previdência Social satisfeitas as
demais cx.ig~ncias legais, serâ concedida uos trinta an~s de trabalho,
com ~alá~10 mtegral, nos termos do item XIX do artigo 165 do· texto
constJtUcJonal.
Art, 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
Art, 39 Revogam-seus disposições em contrário.
JustiRaçio
O urt. 165 da Constituição vigente determina: "A constituição
assegura aos trabalhadores os seguintes direitos:
••• ' ' ••••••• •••••••• •••• ' ••••••• ' •••••••• o ••••••

. ; , •••••••••••• ••••••• ,, ••• o •••••••••••• ' •••••••••••••

XIX- aposentadoria para a mulher, aos trinta anos de
trubalho, com sa"rlo Integral."

_Entr~lllnto, . ao disciplinar a matéria, 11 Lei Orgânica du
PrevJdcncJu SocJUI desrespeitou o preceito constitucional. Pois
cstubcleccu que:
"Art. 10. A aposentadoria por tempo de &crviço será
concedida aos trinta anos de serviço:
I - ati: a importância correspondente a dez vezes 0

-66maior sa\llrio·minimo vigente no Pais cm valor igual a:
a) 80% (oitenta por cento) do sa\6rio de beneficio, ao
segurado do sexo masculino;
.
b) 100% (cem por cento) do sal4rlo-de-beneficlo, ao
segurado do sexo feminino."

Constituição assegura à mulher trabalhadora aposentadoria, após 30
anos de trabalho, com salário integral, e a lcgis\açilo conccdcu·lhe o
direito de uposcntur-se com 30 anos de atividade, sem garantir-lhe,
entretanto, a integralidade do salllrio.
Cabe, nnulmentc, assinalar ser inaplícãvel ao presente projeto a
norma
constante do parágrafo único do art. 165 da Carta de 1969,
Portanto, embora o texto constitucional determine, imperati·
vamentc, a partir de. 1967, que a ap9sentadoria da mulher ocorra, cujo teor é o seguinte:
upós 30 unos de serviço, com salário integral, a legislação limitou-se
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de
a observar apenas uma das garantias constitucionais, a do tempo de
benefício scrà criada, majorada ou estendida, sem' a
trabalho de 30 unos, desrespeitando a referente ao valor da
correspondente fonte de custeio total."
·
aposentadoria que não é concedida com o sal,rlo lntearal, mas com
f:. que a aposentadoria cm questão jlt estã assegurada pelo
100% do sahirlo-de-ben•liclo".
Salário é a remuneração devida ao empregado pela prestação de próprio texto constitucional, não se tratando, pois, de criação,
serviço. Sulúriu integral hà de ser, necessariamente, a totalidade majoração ou extensão de benefício. A previsão da correspondente
fonte de c,usteio total de que trata o parllgrafo único do art. 165, só
dessa remuneração.
se faz necessária quando, além dos direitos. constitucionalmente
O que é: entretanto, sulário-dc·bencficio?
Sua dcnnição consta do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de outorgados aos trabalhadores, queira o legislador proporcionar-lhes
outros que ••visem à melhoria de suas condições sociais".
1973, ou seja:
Saia das' Sessões, cm 3 de setembro de í975.- Franco Montoro.
"Art. 3• O valor mensal dos benelicios de prestação
continuada, incl.usivc, os regidos por normas especiais, scré.
calculado tomando-se por base o salàrio-de-bcnefício, assim
(À.! Comissões de Consliwlção e Justiça, de Legislação
entendido:
Social, de Sm•iço Público CMI e de Finanças.)
I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invali·
dez, a pensão e o auxl\io·reclusilo, 1/12 (um doze avos) da
soma dos salários-de-contribui~ão imediatamente anteriores
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de lei
ao mês do afastamento da atividade, até o mãximo de 12 que acaba de ser lido scrã publicado e remetido às comissões compc·
(doze), apurados em período não superior u IS (dezoito) tentes.
meses;
11- para as demais espécies de aposentadoria, 1/48 (um
O Sr. 1•-Sccretãrio proccdcrã à leitura de requerimento enviado
quarenta e oito avos) da soma dos sa\ãrios-dc-contribuição à Mesa.
imediatamente anterio1·es ao mês de afastamento da ativi·
f:.lido o ~eguinte
dade, até o máximo de 48 (quarenta e oito), apurados cm
per iodo não superior a 60 (sessenta) meses;
REQUERIMENTO N• 381, DE 1975
III - para o abona de permanência cm serviço, 1/48
Senhor Presidente,
(um quarenta c oito avos) da soma dos salârios·de·contribui·
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
ção imediatamente anterior ao mês de entrada do requeri·
Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Ministro das
mente, ati: o máximo de 48 (quarenta c oito), apurados cm
Relações Exteriores. Embaixador Azcredo da Silveira, pronunciado
período niio superior a 60 (sessenta) meses.
na
VIl• Sessão Especial da Assembléia-Geral das Nações Unidas rea·
§ 1• Nos casos dos itens II c III deste artigo, os salá·
lizada cm Ncw York cm I• de setembro de \975.
rios·de-conlribuiçiio anteriores aos 12 (doze) últimos meses
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1975. - Vaoeoncelos Tor·
serão previamente corrigidos de acordo com coeficientes de
res.
reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos pela
Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministério do
O SR. PRESIENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com o
Trabalho e Previdência Social.
233,
§ I•, do Regimento Interno, o requerimento scrll submetido
art.
§ 2• Para o segurado facultativa, o autõnamo, o
empregado doméstico, ou o desempregado que esteja ao exame da Comissão Dirctora.
Há oradores inscritas.
contribuindo em dobro, o período bãsico para apuração do
Concedo
a palavra uo Sr. Senador Evelllsio Vieira.
salário-de·benc:fício será delimitado pelo mês da data de
entnoda do requerimento.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MOS) (Pronun.
§ 3• Quando no período bâsico de c61culo o segurado
ela
o
seguinte discurso. Sem revlsio do orador,)- Sr. Presidente, Srs.
houver percebido beneficio por incapacidade, o período de
.
duruçllo deste serú computado, considerando-se como salâ· Senadores:
Saúde-Educação constitui binõmio fundamental para o dcscn·
rio-de-contribuição, no pcrlodo, sa16ria-dc·benclieio que
volvim.ento de qualquer povo. Pais rico, de riquezas naturais
tenha servido de base para o cálculo da prestação.
§ 4• O salário-de-beneficio não poderâ, em qualquer ab.un.dantes, tem o seu povo que estar devidamente capacitado, poshipótese, ser inferior ao valor do salário mínimo mensal SUir mstrução, educaçilo, para transformar essas riquezas naturais
vigente no local de trabalho do segurado, à data do inicio do em riquezas objetivas, pura que este povo possa ter bem-estar
benefício, nern superior u 20 (vinte) vezes o maior su\ãrio material c espiritual. Se o Pais é desprovido dessas riquezas naturais
maiores razões ainda para que o povo se instrua, se eduque, busqu~
mlnimo vig.:ntc no Pais."
melhor capacituçilo no sentido de encontrar a estrada do desenvolviSu\ilrio·dc-benefício, pura aposentadoria por tempo de serviço mento, da busca do seu bcm-estar.
é, portanto, algo diferente de salário integral. Mesmo quando a
A História está repleta de exemplos. Exemplos mais recentes:
aposentadoria corresponda a 100% do sulllrio·de-bcneficio, ainda Jupilo, Pais de~truido pela guerra mas que, em possuindo um povo
scrf1 clu Inferior uo salúrio integruJ.
uitumcntc quuhncado, povo de cultura acendruda, de instruçilo de
ConseqUentemente, 11 legisluçilo que disciplinou u aplicação do nível elevado, pôde recuperar-se rapidamente constituindo-se, hoje,
dispositivo conSiilucionnl cm causn o fez de forma incompleta, pois u em Naçüo-potênciu, no mundo.
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- 67O Japão teve a grunde cupucidade de importar tecnologia de apnrte; vou encerrá-lo c não apbrtcurci mais V. Elt' - assim como
vários pafscs, especialmente dos Estudos Unidos, de absorver essa um colecionador de figurinhas, as portarias, as. decisões mais
tecnologia avançada, vindo u constituir-se atualmcntc num grande absurdas, mais inconseqUentes; legisla mais do que o Senado, mais
:ompctidor dos próprios Estados Unidos.
do que a Câmara, mais do q~• o Congresso. Diante do Conselho
No Brasil, infelizmente, não temos - Governo e Povo - uma Federal de Educação, c aqui valho-me de Camões, "Cessa tudo quun·
consciência rcar c efctiva pura o valor da educação e da ínstruçilo.
to a antiga musa canta que um poder mais alto se alevanta", Então
Se contemplarmos os Orçamentos da União, dos próprios Esta· essa'nnomalia ter que ser corrigida. V. Ex•, cstâ no principio de seu
dos, na sua maioria, vamos vcl'ificar que muito pouco cm relação à discurso, porém já vou oferecendo o meu pensanacnto, c parece· me ·
importância do ensino é drenado, é cunal.izado para esse sctor.
que há uma contluéncia de identidades de pcnsamcutos, porque
Ultimamente os grandes jornais do Brasil têm-se preocupado V, E<• quor defcn.der a mocidade univcrsitâria, principalmente
em levantar problemas na área educacional no I• c 2• gráus c no se· aqueles que precisam estudar c que nilo têm recursos. Vou ficar
tor univcrsitârio, também. Nós, ao lermos os jornais, ficamos quieto, vou ouvir, mas toda oportunidade que cu tenho de dar uma
entristecidos com a situação do ensino no Pais.
chamada de atenção para o Conselhc. Federal de Educação - que é
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, não nos move o interesse uma espécie de sepulcro de todas as aspirações da moc1dadc brasilei·
especifico de fazer um diagnóstico, uma radiografia a respeito da ra -cu dou. Eu fico, não irriquicto, porque eu sou bem controlado
pobreza do ensino brasileiro, no seu global. Mas, temos o interesse 'de nervos, mas tratando-se desse assunto cu dou o méu recado.
de levantar a nossa voz quando o Governo se prepara para im im· V. Ex• foi muito gentil permitindo que cu o pudesse dar.
plantar um programa, educativo, através de financiamento.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) Anteriormente, neste plenário, falamos a respeito da neccssida· Emi,lente Senador Vasconcelos Torres, o estabelecimento do
de de se criar o ensi11o financiado no Pais, iniciando-se pelo Ensino confronto de verbas para as Forças Armadas e para a Educação não
Superior. Esta medida, agora, foi adotada: o Sr. Ministro da Educa· pode ser estabelecida, porque o aumento da corpor~ção .militar no
ção encaminhou o programa ao Presidente da República que o rc· Brasil é mínima; há um avanço de modernização de equipamentos,
fcrendou para ser impontado a partir do próximo ano.
de sistemas modernos de gucmi, e o aumento de corporação é
Já que este assunto me traz à tribuna nesta tarde, eu gostaria de minimo. Mas no setor educacional, a cada ano, há uma avalanche de
ler alguns tópicos áo programa de crédito educativo, sobre ele tecer moços que desejam estudar, de crianças que desejam c que precisam
considerações, fazer um elogio ao Governo c, no mesmo passo, uma se instruir. Revolução, V. Ex• falou, no ensino; há uma grande
crítica à guisa de apelo.
revolução que conheço agora através do Jornal do Brasil: é que a
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Per· maioria dus crianças do Primário, no Estado do Rio de Janeiro, vão
à escola mais em função da merenda escolar.
mite V. E•• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB) -.Ouvirei V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro- ARENA)- Com a
simpatia que tenho pelo nobre Senador, pediria licença para dizer
que nesses últimos 11 anos, ou seja, depois de 1964, as dotações
orçamentárias para educação se elevaram de maneira bem e<prcs·
siva, chegando a suplantar os próprios orçamentos destinados às
Forças Armadas. Desde Castello Branco a Médici c principalmente a
Geisel, está-se dando ênfase e revolucionando o ensino no País. Nilo
sei nunca quando um Senador vai falar, c, por isso, valho-me sempre
da memória, como o fiz ontem, na questão do petróleo, citando a
produção de mil barris diários e o faço agora no assunto Educação
dizendo que vamos atingindo a quase um milhão de estudantes
universitários. O nobre Senador deve conhecer muito bem essa situa·
ção e sabe que há, efctivamente, algo a se•· corrigido. No Ensino Pri·
mãrio muita gente não chega até o fim, enquanto no Secundário
consegue atingir uma certa parte e no Universitârio um percentual
inexpressivo consegue chegar ao que convencionamos chamar de
Ensino Superior. Só queria pedir permissão ao eminente Senador
para- deve ter Vice-lideres aí, à vontade- dizer o seguinte: a partir
de 64 - muita gente pode ser contra o Governo da Revoluçào.,por·
que tem motivos politicas- com isenção, a frio, não se pode deixar
de reconhecer que houve uma reformulação total na politica do
ensino brasileiro. E agora ouvi uma referência en piiWII de V. Ex• às
bolsas que serão concedidas por financiamento. Isso é também uma
idéia rcvolucionâria do Presidente Gciscl c da Ministro Ncy Braga.
Sabe V. Ex•, tenho me preocupado com esse problema no que tange,
no particular, ao Conselho Federal de Educação, que é um órgão
anacrónico, que é uma entidade incxplicâvcl, c aqui a palavra certa:
uceitâvel. O Consclilo Federal de Educação manda mais do que o
próprio Presidente da República, manda mais que o Ministro da
Educação, c os membros do Conselho Federal de Educação só não
conseguiram nudn com o Ministro Jarbas Passnrinho porque com o
Ministro Jarbus Passarinho o Conselho fazia o que bem entendia me·
nos o que Jnrbas Passarinho niio queria. Alertei o Ministro Ncy Bra·
ga para o fato, c estou estudando, pesquisando - perdoe-me o

O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- E verdade. Isso é uma desgra,a e deve ser corrigido. O Estado do Rio de
Janeiro, abaixo do Estado de São Paulo, c coluna do meio com o que
V. Ex• representa, tem esses problemas muito sérios. 1:. verdade, infe·
lizmente ó verdade, o que· v. Ex• está dizendo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Caturina-MDB) - Aliâs
não é só no Estado do Rio, essa 1: a regra geral no Brasil. Infeliz.
mente, no meu Estado, em Santa Catarina, também ocorre.
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - t. ver·
dadc. Mas, temos de corrigir. Se V. Ex• me permitir- V. Ex• que é
um intelectual, um homem de talento - esse assunto parece-me é o
que se chama bagulho. Não gosto de trazer a linguagem popular
para o Senado Federal, mas bagulho é o leite cm pó, às vezes
importado dos Estados Unidos, que vai para a escola, misturado
com água. Mas alimenta. Nesse ponto não posso respond~ a V, Ex•
No atual Estado do Rio de Janeiro, que é oriundo da inspiração do
Presidente Ernesto Gciscl, que teve a coragem de fazer à fusão, te·
nho a impressão de que isso poderá ser corrigido, nilo na ârca do
antigo Estado da Guanabara, mas principalmente no norte flu·
minense; Estou com V. Ex• infelizmente, essa é u verdade: as crian·
;;as vão para comer c ni!o para estudar. Tenho que me render. V. Ex•
me bateu, seguramente. Nilo tenho condições de lhe responder.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MO&)- Muito
obrigado, nobre Senador Vasconcclo• Torres.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou à leitura dos tópicos do
documento enviado pelo Senhor Ministro da Educaç~o ao Senhor
Presidente da Rcp~blica t.por este referendado,
"A proposfa, como ficoll claro, nada pretende retirar
dos estudantes, mas somente. aumentar oportunidades facilitadas do estudo.
.
Nilo toca no problema da sratuidade do ensino oficial.
Nilo crin gastos adicionais para o aluno, nem soqucr impõe a
aceitaçilo do finnnciamento oferecido. A ele recorrerão os
que necessitam c queiram l'azi:·lo.
1': um sistema justo, por isso que acessível, barato c

-68r~ssarcivel não mnis pelo aluno, enquanto ta\, mas pelo
profissional que adquiriu um titulo e uma capacitação possi·
bilitadas pelo crédito concedido.
f:., também, um sistema flexivel, na medida em que os
seus critérios básicos estão definidos de ta\ maneira que per·
mi tem a sua revisilo c reajustamentos, que a própria cxpcriôn·
cía uconsclhará.
f:., além do mais, importante, na medida cni que deverá
atingir unta considerável massa de ~studantes. O número de
prováveis bencfici~dos no primeiro ano, segundo estimativas,
será cquiparávcl ao total de alunos de cursos superiores cxis·
tentes há uma década."
"Por fim, cumpre considerar a forma de implantação do
programa. A falta de modelos similares a reproduzir e a total
inexperiência brasileira neste campo não permitem prever,
com maior rigorismo, todas as situações específicas que sur·
girão na fase de execução. Todos os preparativos c estudos cs·
tão sendo realizados, no sentido de reduzir ao mínimo o
imprevisto. Serão levados a efeito, inclusive - pré-testes que
.permitirão introduzir, por antecipaçuo, os ajustamentos que
se fizerem necessários nos formulários básicos c na mecânica
de funcionamento da concessão dos empréstimos. Mas,
ainda assim, é fora de dúvida que haverâ necessidade de
.correções c ajustamentos na fase inicial de implantação do
programa.
Além disso, uma consideração de origem glooa\ sugere
iniciar a introdução dessa oportunidade de facilidades para
estudos, precisamente nas áreas-problema ou que constituem
os desafios do País, quer no ponto de vista sócio·econômico
como do ponto de vista politico.
A conjugação desses dois fatores aconselha a implanta·
~ào gradativa do programa, que reputamos conv~niente
iniciar pelas regiões menos desenvolvidas- o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nossos aplausos ao Governo, pe·
la coragem de iniciar a aplicação desse programa de crédito educativo, elaborado pelo Ministro Tarso Dutra. O próprio programa admi·
te falhas, que serão corrigidas no decorrer da sua implantação e
execução. Mas ao lado do nosso apoio, vem a nossa crítica, pela dis·
criminação: será destinado o crédito educativo para o Norte, para o
Nordeste e para o'Ccntro·Oeste.Perfeítamcnte correto! Mas, por que
o Sul fica marginalizado? Será que os moços do Sul têm condições
para freqUentar c pagar as anuidades nas escolas superiores~·

O Sr, Ruy Santot (Bahia-ARENA)- V. Ex• quer solidarizarse com a miséria nortista e nordestina.

O Sr. Ruy Suntos (Bahiu-ARENA) - Lamento divergir de
V. Et• quanto uo ensino superior gratuito.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) - Estou
defendendo o ensino pago. Acho justo, !: uma medida certa do
Governo Federal. 1:. uma medida revolucionária. Isto vai merecer a
consagração. O que não está certo, porém, é essa discriminaçi\a, Vie·
mos à tribuna, não para protestar, mas pum chamar a atenção do
Sr. Ministro da Educação e Cultura, para que estenda a todos os Es·
tudos, a todos os moços, essa oportunidade.
Nós, cm Santa Catarina, precisamos de homens com conhe·
cimentos humanísticos para, juntamente com técnicos de nive\ supe·
rior, contribuir nas soluções dos problemas que angustiam a gente de
Santa Catarina, a fim de que nosso Estado possa desenvolver-se mais
e assim colaborar para o desenvolvimento nacional.
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O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Sena·
dor Evclásío, entendo que o ensino ginasial- V, Ex• é um homem
da diálogo, do debate- é que deveria ser gratuito. O primário, ape·
sar de a Constituição determinar que seja obrigatório, não o é. Não
há disponibilidade nas administrações estaduais e municipais, para
atender à grande demanda de crianças que procuram as escolas
primárias c não têm condições de estudar. No ginásio, a mesma cai·
sa. Tem que haver - não sei se a palavra cstâ certa - um pcneiramcnto. O ensino superior gratuito é uma etapa futura, pois na
momento não hâ condições para isso. 1:. preciso dar a base, o "abc",
para acabar com o analfabetismo e depois pleitear o ensino secundário gratuito, posteriormente o ensino superior. Pelo que sei - c
V. Ex• vai-me corrigir se eu estiver errado - mesmo nos Estados
'.Unidos, apontado como país em que se estuda, o ensino é caríssimo.
·Já tive oportunidade de verificar isso. Só sei de um lugar, Senador
Evelâsio, onde o ensino primário, o chamado aqui secundârio- agora tem outra denominação, fundamental - é gratuito em todas as
etapas: é num país·árabe, o Kuwait. Lá, sim, I se da essa assistência:
Mas, aqui, sabe V. Ex• que há deformações. Como estou comprr.·
endcndo que V. Ex• não estfl fazendo um discurso de ataque, ..
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) .:.._ Nlio:
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)-... antes
e até sem pleonasmo, pela cantrârio, V. Ex• estâ trazendo uma pala·
vra de colaboração, acho que a etapa a ser concretizada depois do
ensina primário que, teoricamente, é dado gratuitamente, deveria ser
.a ginasial, o ensino médio e depois, então, o superior.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) -Tenho
ligeira discordância com V. Ex• Entenda que o ensino deve ser, nos
três graus, atacado simultaneamente; hfl possibilidade...

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) - Não,
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Gratui·
Senador Ruy Santas. O Nordeste merece a nossa maior estima, a nos·
tu?
sa consideraçi!a, O Sul tem contribuido para se tentar suavizar os
problemas, as nngüstins do Norte. Nilo é possível que o Governo . .o. SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB)- Com a
anuncie um plano desses c marginalize outras áreas do Brasil. Santa· mstttutçào, agora, do crédito educativo, o Governo dentro de poucos
Catarina, par exemplo, não é um Estado nas mesmas condições de anos não terá mais problema, porque todo o ensino superior serfl pa·
dosenvolvimento sócia-económico do Paranfl, do Rio Grande do go pelo próprio estudante, c depois o Governo terá recursos para
Sul, muito menos de São Paulo e da Rio de Janeiro. 1:. o Sergipe do atender ao ensino de segundo grau,
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Esse
sul.
Nilo quero pleitear aqui que o programa de crédito educativo se· crédito educativo i: teórico. Tenho verdadeira veneração pelo Minis·
ja estendido apenas a Santa Catarina. Acho de bom alvitre, de tro Ney Braga. Tenho um carinho especial: fui seu colega na Câmara
interesse nacional que o Governo o estenda a todos os Estados, dê a dos Deputados c com ele convivi na Escola do Estado-Maior do
Exército e depois, aqui, M Senado, Mas se eu tivesse que escolhertodos as mesmas oportunidades,
Falta de dinheiro ni\o !:, O que cst~ faltando ainda ao Governo e aqui é um elogio que faço a S. Ex•- o homem que representasse
- estu, a grande verdade-:-~ coragem! lnc\usivcj~ falamos sobre is· Plati!o no Brasil, seria Ney Braga. Ney Braga é um idealista. Aqui
so cm outra oportunidade. Estfi fa\tunôo coragem ao Governo de em Brasilia, nesta seca toda, seria um jardim de Academus - podia
enfrentar o ensino oficial gratuito, de dizer que, a partir do próximo circular, com essa gruma seca e marrom c estar vendo tudo verde. ll
uno, todo moço que for aprovado em vestibular, nus faculdades das um grunde idealista, /: o Platão do Planalto. Não é passivei fazer,
cupituis, onde o ensino ê gratuito, pussurú também u ter o ensina mas, de qualquer maneira, u idéia de S. Ex•, no futuro, poderlt ser
realidude; no momento, é apenas uma pedra de toque, um ponto de
finunciudo,
partida. Pruza aos Céus que ele esteja certo, porque, pura mim, estaEste é o problema I
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-69rã alegrando profundamente a mocidade brasileira, que tem tomado
~ôsiçõcs não propriamente na ãrea educacional- porque o, Ministé·
no é de Educação c Cultura,- mas na parte de cultura, se eu estivesse fazendo parte de um desses júris que dão graus, eu atribuiria nota
dez para o Ministro Ney Braga -.mas na parte educacional isso é
um desafio cruel. Espero que V, Ex• compreenda a posição desse
honrado, digno Ministro que deseja realizar tudo, talv& o consiga
no futuro, mas encontra embaraços. Se V. Ex• se detiver nos dados
sociológicos dos problemas educacionais brasileiros verll que, paralelamente a. esse ideal, h6 o interesse comercial. O ensino no Brasil
desgraÇadamente, ainda estâ assim num balcão, como se fosse un:
touciriho rctalhildo: "vcndc·sc isso. vende-se aquilo" c, praza aos
Céus - V, Ex• é também um discípulo de Ncy Braga, nesse ponto
de idealismo- que isso possa ser realizado.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA) V. Ex• um aparte?

Permita-me

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) - Ouvirei V, Ex• dentro de instantes.
Senador Vasconcelos Torres, não acho o Ministro Ney Braga
um idealista, apenas; acho, também, que é um homem capaz c que
adotou este programa que foi criação de um Ministro anterior, e que
o programa, no meu entendimento, perfeitamente exeqüivel, porque
são outros órgãos financeiros- o BNH, a Caixa Econõmica- que
irão destinar esses recursos que o estudante írâ amortizar, com juros
de I 5%; é perfeitamente cxeqülvcl. Agora, acho que ·deve ser estendido às outras âreas, ser contemplado também o Estado do Rio,
todos os Estados ...
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)- Todo o
Brasil.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) - Essa ~
a importüncia do programa a ser implantado.
Ouço o eminente Senador.Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA)- Eminente Sena·
dor Evdásio Vieira, peço licença ao mou eminente colega e compa·
nheiro de Partido, Senador Vasconcelos Torres, para discordar de
S. Ex• porque o Ministro Ney Braga é um idealista no sentido do
aperfeiçoamento, pois ele deseja o melhor. Mas é também o homem
público provado cm diferentes postos que exerceu, quer na brilhante
administração que fez à frente do grande Estado do Paraná, quer à
frente do Ministl:rio da Aglicultura, consagrando-se como um dos
melhores Ministros neste Pais, quer como !•·Secretário desta Casa.
(Multo bem!) Com idealismo sim, mas para servir melhor, para accr·
lar. E, no Minist~rio da Educação, a sua presença representa a con·
tinuidadc da grande administração que ali realizou o nosso eminente
colega Senador Jarbas Passarinho,
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) - Peço
permissão ao orador, por este último aparte, Não vou apartear mais.
(As.'Hlntimento do orador,) O Senador Paulo Guerra, a quem cu quero
um bem enorme, apiuentemcntc discordando, concordou comigo, O
Sr. Ministro Ncy Braga é.um idealista, um homem capaz de realizar
o seu programa. Foi .o melhor Ministro da Agricultura, não hã
dúvida, c nisto tudo estou de acordo, Mas no underground, a cdu·
cação tem sabotadores, neste Pais, e tenho a impressão de que o Mi·
nistro Ncy Braga vai conseguir vencê-los. Aceito a sua interferência
não como rcstriçilo, pois comungo com o ponto 'de vista do ilustre
colega. Torço para que S. Ex• acerte, mas queria que Ney Braga dei·
xassc de ser um pouco Platão c pegasse, pelo menos, um pouquinho
de Aristóteles.
O Sr. Otalr Becker (San tu Catarina-ARENA)- Senador Evc·
lt\sio' Vieira, V, Ex• permite um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB)- Vejam
só, Srs. Senadores, o paradoxo: esta Oposição, que não é vesga, que
nilo ê cuolha, levuntu-sc pura fazer um elogio uo Governo, dã um cré·

dito de confiança a este programa elaborado pelo· Ministro Ncy
Braga, c homens do Governo desacreditam dessa obra.
Ouvirei, com prazer, o Senador Otair Bcckcr•.
O Sr. Otalr. Becker (Santa Catarina-ARENA) -Gostaria que
V. Ex•, cm primeiro lugar, concedesse o aparte ao eminente Senador
Jarbas Passarinho c, cm seguida, a mim,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-1\.fDB) - Não
concedi o aparte ao Senador Jarbas Passarinho porque não havia
notado que V. Ex• queria apartear.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA) - f: que pretendi
cumprir o Regimento, Senador Evclâsio Vieira, c fui "caroneado"
por alguns de meus colegas da ARENA que pediram aparte a
V,. Ex•. ou deram aparte sem pedir; por este motivo que o Senador
Otair Bcckcr falou assim. Minha observação era um pouco anterior:
cm relação ao seu debate com o nobre Senador pelo Estado do Rio
de Janeiro, Em primeiro lugar, gostaria de fazer reparo às obser·
vações do meu amigo Senador Vasconcelos Torres. porque o Con·
sclho Federal de Educação é um órgão de extrema valia. Se não exis·
tisse o Conselho Federal de Educação, pobre da educação brasileira,
porque os impulsos de cada Ministro se transformariam imcdia·
lamente cm decisões que poderiam levar a variações tão súbitas
quantó desastradas no caminho' da educação. Eu ·também reagi
quando cheguei, cu dizia: o Ministro da Educação não ministra nem
administra- frase que, aliâs, foi glosada muito pelo Senador João
Calmon- não ministra porque não damos dirctamcntc o ensino; c
entre nós e as unidades nossas que lecionam, como, por exemplo, as
Universidades Federais, o Coiêgio Pedro 11, as Escolas Técnicas Fc·
derais, existem ainda, exatamentc, as autonomias das Universidades
c os Conselhos Federais 'de Educação para decidir os problemas de
natureza doutrinária. São mestres que estão lá, da mais alta qualifi·
cação no campo da Ciência da Educação. De maneira que, tenho ccr·
tcza, todos os Ministros se dão bem com o Conselho Federal de Edu·
cação, desde que, evidentemente, cada um cumpra o seu papel. Por
outro lado, ouvi V. Ex•- c já pela segunda vez que o diz, porque da
primeira, deve estar lembrado que louvei a atitude de V. Ex• c, parti·
cularmcntc, por ser um homem de Oposição - mostrar como é
iníquo querer dar tratamento igual a:entidadcsdcsiguais. Aqs filhos
do rico, como aos filhos do pobre garante-se, indistintamente, a gra·
tuidade nas Escolas federais e como elas não oferecem vagas para
todo o contingente dos postulantes brasileiros, então, o Brasil se divide em duas categorias de estudantes, os que são filhos c os que são cn·
tcados da República. Os filhos da República estudam de graça nas
Universidades e, muitas vezes, se recusam a pagar um cruzeiro pela
alimentação que recebem, boa, sadia c farta no seu restaurante,
enquanto um trabalhador paga mais de dois cruzeiros por um prato
no "Sunabão", c os outros vilo pagar nas Faculdades particulares,
que crescem dia a dia c vão aumentando o número de vagas em rc·
lação às vagas oficiais. O único reparo que cu me permitiria fazer e pediria a V, Ex•, que com tanta fidalguia tem tratado os seus Colegas nesta Casa, que o recebà sem espirita polémico - é que renovo
as palavras do Senador Vasconcelos Torres. Acredito que houve,
nestes onze •mos, uma reformulação de tal natureza na Educação
brasileira, que h6 verdadeiramente uma revolução no sentido sociológico do tema. O limite do aparte niio permite a defesa da tese, mas citaria V, Ex•, por exemplo, o aumento de contingente, desde o antigo
Primário até o Superior, a pirâmide etária de aproveitamento escolar
- quando cheguei, V, Ex• falava justamente sobre isso com o
Senador Vasconcelos Torres. Ainda cm 1965, para cada 1.000 estudantes que iniciavam o Curso Prim(lrio, onze ingressaram na Univer:
sidade brusilcirn. O rendimento portanto era de 1,1%. Tomando por
referência fins de 1973, para cada 1.000 estudantes que ingressaram
no mesmo Curso Primário, jâ chegaram à Universidade sessenta c
cinco. O resultado mundial era os Estados Unidos, com duzentos, seguidos da União Soviética, da França, da Alemanha Federal, com
cento e tantos. O Brasil passar de onze para sessenta e cinco, jh é
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de dois anos, porque é uma fase evolutiva, Tfnhamos menos cstu·
dantes, cm números absolutos. do que a Argentina em 1965. A Ar·
gentina possuía entre 1/4 a I /5 da população brasileira e quase 300
mil estudantes universitlirios, enquanto, o Brasil, 250 mil. Hoje,
temos mo is de um milhão deles. O importante- isto sim - é, tentar
crescer numericamente, sem quebrar a qualidade de ensino -eis um
ponto com que todos nós devemos ter o maior cuidado. Veja-se o
problema do analfabetismo, por exemplo - quantas e quantas cam•
panhas de alfabetí~ação foram lançadas neste Pafs, que nasceram e
morreram. Eu as chamava espasmódicas, porque elas nasciam e
morriam com o mesmo ímpeto. Est!i ar o MOBRAL, realizando uma
tarefa hoje apontada para IS pafses do Mundo, como modelo. Creio,
data •enla, que há saldo fertílfssimo de todos os Governos da Revolu·
çijo no campo da educação, particularmente, a partir do Ministério
tão bem gerido pelo nosso Colega, Senador Tarso Outra, até os dias
de hoje.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) Houve, inegavelmente; um progresso- não desconheço e proclamo:
o MOBRAL é uma criação extraordinllria. A rr.forma do ensino,
preconi~ando o ensino profissionali~ante, que é o "calcanhar de
Aquiles" 'do desenvolvimento indusirial nad'ona~, ~ qucv•. ·Ext sabe
que há autoridades do Governo tentando rt' sua chmmação ... ·:
O Sr. JRrbas Passarinho (Pará - ARENA) - fl verdade, hfl
gente no Congresso Nacional tentando' discriminá-lo,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- E den·
tro do próprio Governo, segundo estou informado.
Há oÚÍros pontos que agora não vou levantar, de criticas, de
pontos negativos, Mas, o que entendo Senador, é que essa medida da
implantação do crédito educativo deve ser estendido a todos os Es·
todos. Não ~e justifica um Estado, como Santa Catarina, ficar mar·
ginalí~ado desse processo, ·O Governo tem condições, Apenas, é
necessário o Sr. Ministro da Educação dizer: "A partir do próximo
ano, o ensino também será pago nas Faculdades das Capitais". O
ensino oficial gratuito superior desaparecerfl; scrfl financiado como
para os demais. Essa i: a medida revolucionflria, que o Governo tem
condições para fazer; é só querer.
Ficamos na expectativa de que o Governo reconsidere, c estenda
esses benefícios n toda a juventude brasileira, de todos os Estados.
Ouço o aparte do Senador Otair Bccker.
O Sr. Otalr Beeker (Santa Catarina- ARENA)- Muito obri·l
gado, Senador Evclásio Vieira. Na quinta-feira da semana próxima:
passada, ocupei a tribuna desta Casa, para enfatí~ar um Parece~ do!
Conselho Federal de Educação, relativo ao fortalecimento do' ensino'
privado em nosso Pais. Com isso, quero endossar inteiramente as!
palavras do nobre Senador Jarbas Passarinho, cm defesa do Canse-i
lho Federal de Educação, Medida das mais louvflveis, esta do Govcr·\
no da República em criar o programa de crédito educativo. Discordo!
de v. Ex• no que tange à falta de coragem. Parecç-mc que nilo falta
coragem. O simples fato de ele ter criado o programa demonstra a'
sua sensibilidade~ a continuidade a um dos fatores fundamentais do;
nosso Pufs. Concordo inteiramente com V. Ex• no sentido de que'
esse crédito educativo seja estendido, também, ao Sul'do Pais, pois'
que, nós, também, necessitamos dessa ajuda, a fim de que possibilí·'
temos u todos os nossos co·estaduanos c irmão~ do sul deste Plils;
que tanto tom contribufdo para a grande~a. para o crescimento, para
o desenvolvimento cconômico-social de nossa Pátria, acesso aos
cursos superiores.
O SR. PRESIDENTE (Wilson GonÇalves) (Fa~endo soar a
campainha)- Lembro uo nobre orador quejú se esgotou o tempo dc
que dispunha.
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Cuturina - MDB)- VOU'
terminar, Sr. Presidente. Apenas quero di~cr ao meu eminente con·i
tcrrfmeo, Senudor Otuir Beckc:r, que, no meu entendimento, o Go·\
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vcrno tem todas as condições disponlvcts para recolh•r mais recursos
para o Programa do Crédito Educativo, precisando some..tc ter co·
ragem para enfrentar os estudantes das capitais.
Este é o nosso posicionamento, Sr. Presidente, e ficamos na
expectativa, pois o Sr. Ministro da ;ld•JCJção, no seu próprio do·
cumento, diz que admite corre<;Õcs, estar preocupado cm corrigir dis·
torções, falhas, no sentido do aperfeiçoamento deste Programa.!
Esperamos que S. Ex• medite e estenda esse programa a todos os Es·
todos brasileiros. Muito obrigado. (Multo bem! Paimaa.)

i

O SR. PRESIDENTE (WI111011 Gonçabes) - Concedo a pala·
.vra ao nobre Senador Eurico R~ende, que falard como Lfdcr da,
Maioria.
O SR. EURICO REZENDE (Espfrito Santo-ARENA) (Como
Llder, pronuncia o seaulnte dlst~~rao. Sem re•laio do ortdor.)- Sr.
Presidente, o discurso pronunciado pelo eminente Senador Evcl,sio!
Vieira teve ampla repercussão no Plenário, c "oi caractcrimdo pela!
abundância c a insistência de apartes,
, Ademais, o assunto versado é da mais alta importância:
nacional, qual seja, a implantação, em termos creditlcios, de um vas·
to programa educativo.
Tive oportunidade de conversar agora com o Sr. Ministro da'
Educação, e estou por S. Ex• c, por via de conseqúência, pelo Govcr.i
no, credenciado a dar as necessárias explicações.
Quer-me parecer, Sr. Presidente, que, dentro da regra geral do
caleidoscópio de ocupações e preocupações do homem moderno,:
que o eminente representante por Santa Catarina não leu integral-;
mente o programa ou o fez apressadamente, de modo que operou, a:
toda a carga, num equivoco, tendo S. Ex• levado, por isso, mesmo,'
· outros eminentes colegas seus a aceitar esse equivoco.
Não há discriminação, Sr. Presidente. O programa cducatívo 1
vai ser implantado cm todo o Território Nacional. O que ocorre t
que o Ministério da Educação, e isto se compreende facilmente, não
tem condições, não de or,dcm financeira, porque os recursos já'
existem, mas de ordem técnica disponlvcl, para a execução global do
programa, simultaneamente.

O Sr. Evelblo VIeira (Santa Catarina-MOS) V. Ex• um aparte?

Permite!

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA) -'
V, Ex• vai me permitir apenas um instante, porque estou um pouco I
preocupado com o eminente Senador Paulo Guerra, que falaria pela'
Liderança; parece-me que S. Ex• tem uma audiência ministerial, e cuj
niio desejo ocupar por muito tempo a tribuna. Em seguida darei o:
aparte a V, Ex•
.
O Ministério da Educação, para a implantação desse programa,
tem que tomar uma série de providências, inclusive a organização de'
fichas de carências e os ajustamentos da computação c!ctrônica. En•'
tão resolveu adotar, como ponto de partida, a implantação do:
programa em dois semestres, o primeiro c o segundo semestres, de:
1976. No primeiro semestre de 1976, o sistema vai ser implantado na:
Região Norte, na Rcgiilo Nordeste c na Região Centro-Oeste, c no'
segundo semestre de !976, na Regiilo Centro-Sul, com isso nbrangc'n·!
do todo o Território Nacional.
Ouço o aparte de V, Ex•
O Sr. Evel,slo VIeira (Santa Catarina-MOS) - Se fosse a I
Oposição que tivesse feito esta afirmação, por certo mereceria o mais'
veemente protesto da Maioria. V. Ex• acabou de dizer que o Ministê·'
rio da Educação e Cultura niio tem condições técnicas de implantar o,
crédito educativo cm todo o Brasil. Perdoe-me, mas V. Ex• disse e a,
Tuqu1grufiu pode provar. O Governo tem recursos financeiros e'
condições técnicas. Vai V, Ex• dizer que, apenas por causa da
impressão de formulários, não se pode estender a todo o Brasil este
programa'!

.
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-71O SR. EURICO REZENDE (Esplrito Santo-ARENA) O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-ARENA) V. Ex• hú de convir que o Governo teria até meios e argumentos Assim, Sr. Presidente, prestados esses esclarecimentos que satisfazem
para dizer que ·este programa seria implantado no decorrer de um plenamente a elegância parlamentar, e a natural curiosidade de
qUinqUênio. Mas, não! Vai implantâ·lo no decorrer de 1976.
homem público do eminente Senador Evclâsio Vieira, queremos,
Não afirmei que o Governo não tem condições técnicas para aqui, nos congratular com o Presidente Ernesto Gcisel c com o Sr.
impl~ntar Q Plano. O Governo- cu disse c V. Ex• pode consultar a
Ministro da Educação, por essa iniciativa pioneira que vai, realmemória da Casa, através da·Taquigrafia- não tem condições t~ . mente, concorrer decisivamente para a educação nacional;
nicas disponlveis para a implantação global do Plano. Então,
procurou separar a implantação do sistema em dois semestres: o pri·
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA) mciro semestre, nas regiões mais carentes, colciando fichas de .Permite V. Ex• um aparte?
carência e dados de computação eletrônica, para, cm seguida, partir
parn a Região Cent ro·Sul.
·
O SR. EURICO REZENDE (Esplrito Santo-ARENA)
Portanto, seria censuràvel o Governo, s~ estivesse realizando a Ouço V. Ex•
discriminação a que se refere V. Ex• Trata-se de uma politica de
etapas, c de etapas com intervalos curtfssimos, porque, durante o
O Sr. Vasconcelos Torres (Rio de Janeiro-ARENA)
ano de 1976, todo o País será coberto por esse programa, Sr. Presi- Estimaria muito cm registrar a atitude vigilante- c perdoe-me a sin·
dente, solução de um dos mais desàfinntcs c dolorosos problemas ceridadc- não de V. Ex•, mas do Ministro da Educação, que, infornacionais. Será a erradicação da angústia desse estudantado, desses mado do debate que se estava travando, aqui, na Casa, pressurosa·
brasileiros, dessas safras imensas, brotadas dos vestibulares para o mente deu elementos a V. Ex• para responder ao nobre Senador Evc·
Ensino Superior, no Brasil inteiro, e que não têm recursos para lásio ·Vieira. Quer isso dizer que quando o Ministro é politico,
ingrcr.sur nas universidades, o que gera a deserção- muitos universi- compreende bem o alcance de uma fala parlamentar, - c. aqui
tários têm que abandonar os seus estudos, por falta de recursos.
usando a linsuagcm de um homem que vive no avião- ajato, mas a
Ora, no instante em que o Governo atual quer resolver, em um jato mesmo. com quatro turbinas, faz com que, quando vi V. Ex•
ano, o problema que outros Governos não resolveram cm dtcadas, sair do Plenllrio, pensei que tivesse um outro objetivo a sarda. E o
deve receber o estfmulo, Sr. Presidente, de toda a Nação.
Ministro falou certo ao Vice-L!der, portanto ao Líder em exercício, c
Quero fazer justiça, disse ao Sr. Ministro que õ eminente. Sena- mais do que o Vicc-Lidcr, ao Educador Eurico Rezende que, neste
dor Evelãsio Vieira não estava, absolutamente, criticando 'o Gover· instante, está, falando por mim, e também cm nome da Aliança
no; Ao cóntrãrio, elogiava o Plano, mas entendendo que nele havia Renovadora Nacional. Mas eu queria destacar, essa posição que
uma discriminação. Então, ocupei esta tribuna, para dizer, provar e V. Ex• tem, digamos assim, de autoridade moral que, no bom sen·
comprovar, que não há, absolutamente, discriminação.
tido político Ja palavra, é autêntica, mas autêntica da ARENA,
O Sr. Eveláslo VIeira (Slnta Catarina-MOO) - Permite porque "autêntico" no MDB é outra coisa. V. Ex• est~ dando uma
resposta adequadíssima ao nosso brilhante colega, Senador Evelâsio
V. Ex• um aparte'/
Vieira. Se V. Ex• me permitir, eu que sou grande amigo e admirador
O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo-A~ENA) - No
segundo semestre de 1976, a Região Centro-Sul serll objeto, também, do Mínimo Ney Braga, gostaria de dizer o seguhÚe: efetivamente, o
dos bcneficios desta iniciativa histórica, desbravadora, heróica, do problema nilo terá sido ainda solucionado, Magnifico Reitor e
grande amigo Eurico Rezendc. Nilo bastam apenas o crédito c o
Governo Federal em beneficio do PÍ!Is.
financiamento. O problema do ensino superior não se restringe
Ouço o aparte de V. Ex•
apenas à formação de médicos, advogados, engenheiros, dentistas ou
farmacêuticos.
O importante é a absorção dessa mão-dc·obra, após a
O Sr. Eveláslo VIeira (Santa (;atarina-MDB) - Inicialmente,
meus cumprimentos a V. Ex• pelo interesse de, imediatamente, conclusão dos cursos. V. Ex•, que é um homem estudioso, que é um
homem de bem, um homem que conhece c que r.ofre na carne .esse
comunicar-se com o Sr. Ministro da Educação, buscando subsldios
problema, sabe que hã muitos doutores por aí trabalhando cm caixas
para' trazer ao conhecimento da Casa. Segundo, eu aceitaria que a
registradoras, O)l blaconi.<tas,' homens que se formam c esmoiam·
implantação deste programa fosse por etapas, desde que o Governo
cargos de cngcnhciros-clctricistas, de engenheiros-mecânicos, de cn·
não tivesse recursos financeiros. Esta seria uma razão plausível c
gcnhciros-civis. O Ministro Ncy Braga deu um passo adiantedo; cu
teria a compreensão da Oposição. Masjoí que dinheiro não é proble·
nilo sei se estarei certo, V. Ex• pode corrigir-me, mas o que S. Ex•
ma, não podemos aceitar que serll por carência de condições téc·
fez, com o apoio do Presidente Gciscl, foi democratizar o Ensino
nicas. Porque se o sistema existe para o Norte c Nordeste...
Superior, dar oportunidade aos que nao têm recursos para estudar.
Mas o desalio- e aqui vai a palavra de apreço a V. Ex• c de apelo
O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo-ARENA) ao meu querido amigo Ministro Ney Braga- é estudar-se a possi.
Carência de dados' técnicos.
)t
bilidade de colocação da mi!o-de-obra dessa gente que sai das faculO Sr. Enláslo VIeira (Santa Catarina-MDB) - ... Não, ni\o dades, para que niio sejamos apenas uma fâbrica de doutores c de
existe, porque o aluno candidato à bolsa de estudo farll o preenchi· diplomados, sem poder aplicar seus conhecimentos. Isso ocorre ni!o.
mcnto do formulllrio, c o estabelecimento é que julgarli se o aluno só na Capital da República, mas nos Estados mais importantes da
está cm condições de receber o crédito ou nilo. Ora, se esta medida é Federação. Dou os parabéns a V. Ex• porque, quando V. Ex• fala,.
válida para o Nordeste, é válida também para o Sul e para todas as está fnlado. Mas, sublinhando, dando um traço de simpatia à pala·'
llreas. Em Santa Catarina, hrl muitos jovens sem recursos tinan· vra de V. Ex•, respondendo, na fumaça, ao discurso do Senador
ceiros, talentosos, que precisam estudar. A Naçilo necessita deles c, Evelâsio Vieira, queria deixar aqui, cm aberto, esta qucstilo: a utiliza.
por isso, devem ser contemplados. No Programa Educativo do Sr .. ção daqueles que, amnnbil, terão os créditos, suas bolsas financiadas,
Ministro da Educação, não se diz quando serão estendidos os bene· ;mas· que necessitarão, principalmente, de uma atividadc ocu-;
ncios ao Centro-Sul. Poderá ser em 1976, em 1978, ou em 1980. 1:.: ,pacional. 1:. com admiração que nparteio o Vice·Lidcr que, além de
por isso que estamos aqui a levantar a nossa voz, pedindo que seja, .ser o Magnifico Reitor de uma Universidade, conhece sobjcjnmentc:
estendida n todas as llreas, principalmente agora, quando temos 'o assunto e, mais do que ninguém, é a voz autorizada pnia dar, nilo'
conhecimento, através da palavra autorizada de V. Ex•, que o pro·' digo a resposta, mas as informações que vieram, repito, a jato, ou, .
blema nilo é de ordem financeira. Nilo hll razão, para nilo se estender por que nilo dizer,.supcrsonicnmente, no brilhante Senador de Santa
esses benellcios a todos os Estados brasileiros. Muito obrigado.
Catarina.

-72O SR. EURICO REZENDE (Espirita Santo - ARENA) Agradeço o aparte do Sr. Senador Vasconcelos Torres o devo salientar que a ocupação emprcgatícia daqueles que emergem das facuida·
?es iso~ud~s e das universidades é, também, assunto de palpitante'
Importunem que o Governo vem enfocando, através do'a!argamento
do mercado de trabalho, que já se verifica neste País, Truta-se, assim,'
no gênero, de um processo que está sendo executado.
Com essas palavras, Sr. Presidente, e esclarecendo o equivoco
que levou o eminente Senador Evelásio Vieira a qualificar o Plano déi
cn:dito Educativo de discriminatório, invoco aqui, a certeza de que,
mms uma vez, o Sr. Ministro Ncy Braga, como se vezes anteriores
não bastassem, dá uma demonstração cabal de que absorve aquela
sentença lapidar de Cesário Motta, nos umbrais do século: "A
Democracia sem instrução será uma comédia, se não for uma
tragédia". (Multo bom! Palmas.\
CÓMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altcvir Leal - José Guiomard - José Esteves - Fausto
Castelo-Branco - Petrônio Portella- Virgllio Távora - Agenor
Maria - Dinartc Mariz- Domfcio Gondim - Milton Cabral Arnon de Mel lo- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Luii Viana
,..:.. Eurico Rczcnde- João Calmon- Gustavo Capancma- Orlan·
do Zancaner- Benêdito Ferreira- Mattos Leão- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (WI1110n Gonçalves) - Está terminado o.
período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

? S_R. PR~IDENTE (WII110n Gonçah·es)- Itens I, 2 e 3, em,
trnmrtaçao cOnJunta:
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 360, de
1975, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fc·
deral, dos di~cursos proferidos pelo Ministro da Marinha,
Almirante Geraldo de Azevedo Hcnning, c pelo General
Silvio.Frota, no dia 25 de agosto de 1975, em comemoração
ao "Dia do Soldado".
(Tramita, em conjunto, com os Requerimentos n•s 360·
A e 360-B do Senhor Senador Vasconcelos Torres.)
-l-

Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 360-A, de
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Ana is do Senado Federal,· do discurso do
Excelentissimo Senhor Ministro da Marinha, Almirante
Azevedo Henning, saudando o Exército Brasileiro cm nome
du Marinha e Aeronáutica, por ocasião das solenidades
comemorativas do "Dia do Soldado", e publicado no Jornal
do Bresll, em 26 de agosto de !975.

-3Votaçilo, cm turno· único, do Requerimento n• 360-B, de
1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal, do
discurso do Excclentissimo Senhor Ministro do Exército,
General Silvio Frota, lido cm agradecimento à saudação feita
pclu Marinha e Aeronúutica ao Exército Brasileiro, por
ocasião dus solenidades comemorativas do "Diu do
Soldado", c publicado no Jornal do Brasil, em 26 de agosto
de 1975.
Em votuçilo o rcquerrmento n• 360, de 1975,
Os Srs. Senadores que o uprovam, queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada. Por essa razão ficam prcjudi·
cados os itens 2 c 3 da pauta, que versam sobre matéria idêntica.
.
DISCURSO DE IIGRADECIM.ENTO DO GENERAL
SYLVIOFROTA, MINISTRO DO EXERCITO, À SA UDA·
CÃO DO ALMIRANTÉ GERALDO DE . .4ZEVELi()
HENN/NG, MINISTRO DA MARINHA, QUANDO DdS
COMEMORAÇOES DO "DIA DO SOLDADO", EM 25
DE AGOSTO DE 1975. EM BRASIL/A, QUE SE PUBLI·
CA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 360/75, DE
AUTORIA DOS SRS. SENADORES LOURIVAL
BAPTISTA E RUY SANTOS

"i! com profunaa emoção que o Exército recebe, através das
palavras cul~rosus de V. Ex•, a saudação da Marinha e da Acronãutica, na diitu em que reverencia a memória do seu patrono, o insigne
Duque de Caxias.
A simplicidade desta ccrcmônia, pautada no termalismo dos
atas mili~qr.es, não obscurece os sentimentos de fraterna camarada·
gem que unem os integrantes das Forças Armadas, os quais V. Ex•
interpretou com tanta felicidade.
I> signíiicativo.o fato de ter o Exército brasileiro escolhido para
seu patrono, entre tantos vultos ilustres que cnriquectm o seu pas·
sado, justamente aquele que, por suas decisivas açõcs cm favor da
unidade nacional, viria a ser cognominado de "o pacificador".
Caxias representa a· vocação do soldado- que é também a do
marinheiro e do aviador - de interpretar os anseios maiores do po·
vo brasileiro e de com eles se identificar. Chefe militar nunca vencido
no campo de batalha, seu valor como condutor de Exército seria
suficiente para garantir-lhe o reconhecimento de toda a Naçilo c a
posição de destaGue que, merecidamente, lhe cabe, de maior entre os
maiores dos nossos generais.
Entretanto, é como mantenedor da unidade nacional c paciOca·
dor dos focos da rebeldia ao ideal supremo de uma pátria una c
indivisível, que Lima e Silva se agiganta,· por ser esta a aspiração
mais legítima da nacionalidade.
· Ao longo da nossa ~ístoría, vêm as Forças Armadas, unidas e
coesas, cumprindo esta missão - que consagrou Caxias - de oferecer, ao povo brasiléiro, a segurança e a tranqUilidade de que ricccs·
,ita para o trabalho construtivo, em busca do seu pleno
de.•envolvi\nento econômico e sochil. No desempenho deste mister,
que lhe é imposio pelnConstituiçilo e que estâ na consciência de toq os os seus integrantes, as Forças Armadas ombream-se no desvelo,
<~renúncia, nu ~bncgnçilo c na eficiência.
Assim, f'o1 na· grande obra, históriça da pacificação do Pais; assim tem sido na conjuntura atual, quando os militares das três Forças velam, permanente c silenciosamente, pela tranqUilidade nacional, com igual espirita de servir ao povo brasileiro, de que silo par·
celas legítimas e representativas. Esta indormida ação, no campo da
segurança interna, jamais implicou em prejuízo para o desempenho
das atividades relacionadas com a segurança externa, outro
importante sctor de suas atividadcs,
No passado remoto ou próximo, cheio de gloriosas tradições, c
no agitado presente, as Forças Armadas, conscientes do dever a
cumprir para com a Plltria, se mantiveram c se mantêm coesas,
resistindo às investidas partidas das mais diferentes origens.
Um único sentimento tem norteado as nossas açilcs: a defeso
dos legitimas interesses do Drasil, que, à scmclhanço das demais
democracias do mundo moderno, cstã sob constante ameaça das
ações calcadas cm ideologias exóticas, que, perturbando as obras
construtivas dos governos c levando a angústia ao seio do povo,
tornaram-se incompatfveis com a nossa formnçilo c as nossns crenças.
Sr, Ministro
Esta comuuhilo de ideais e de sentimentos, que une as nossus
três Forçns singulnres, o o penhor seguro de que nilo prcvulccerilo os
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1964. Os militares, fiéis lts suus mais caras tradições, continuarão u
oferecer, ao povo e uo governo, sua leal participação na busca de me·
Ihores e crescentes padrões de existência para a gente brasileira, meta ·
suprema para a qual se dirigem os esforços da Revolução Democráti·

cu.
Ao agradecer a V. Ex• as palavras vibrantes com que saudou o
Exército, em nome dos companheiros da Marinha c da Aeronâulica,
expresso a total·solidariedudc da Força que represento às suas co·
irmiis, e proclamo minha inabalâvel fé n?s destinos da nossa Pâtria
que, se Já é grande pela tcrra.c pelo povo, há de ser maior ainda pelo
valor de seus filhos".

Quer na inóspita selva amazónica c nos pantanais do Chaco,
seja nos gelados contrafortes dos Apcninos, quer ainda no âmbito da
guerrilha rural c urbana, onde se mascaram os insidiosos inimigos da
ordem c da ruziio, o soldado brasileiro tem sabido honrar os· seus
compromissos, confirmando destarte a merecida. reputação de valen·
te, capaz c generoso.
Animados pois do mais acendrado sentimento patriótico, os que
servem na Ae1·onáutica e nu Marinha reconhecem nesta ,data o mé·
rito dos seus irmãos do Exército, exaltando·lhes as realizações, lou·
vando·lhes as virtudes e afirmando-lhes a esperança de que, unidos
todos nu perseguição dos objctivos nacionais, saberemos corres,
pender à confiança que em nós deposita o povo ama~o do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Go~çalvH)- Item 4:

DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO DA MA·
RINHA ALMIRANTE GERALDO DE AZEVEDO
HENNING, EM NOME DA MARINHA E DA AERONtfU.
TICA, EM SAUDAÇÃO AO EXERCITO, NO DIA 25 DE
AGOSTO DE {975, NO SETOR Mll.ITAR URBANO, EM
BRAS/l./A; QUE SE PUBUCA NOS TERMOS DO RE·
QUERIMENTO N• 360/75, DE AUTORIA DOS SRS. SE·
NADORES WURIVAL BAPTISTA E RUY SANTOS,

"Cabe-me ahonra, na data nataUcia do Marechal Luiz Alves de
Lima c Silva, o Pacificador, Duque de Caxias e Patrono do Exército,
saudar a es\a gloriosa corporação, cm nome da Aeronáutica ·c da Ma·

rinna.
O nosso Exército nasceu com a formação das primeiras uni·

dades de combate, organizadas para a conservação da terra de Santa
Cruz.
Tais grupos, constituídos de elementos nativos integrados aos.
colonizadores, passaram u representar a infra-estrutura que, cm per·
feita harmonia com a da Marinha, deu alma à própria Nação.
Desde esse tempo, vem o Exército elevando a condição de todos
aqueles que convoca para o serviço da Pátria, melhorando-lhes a educução e propiciando-lhes condições mais favoráveis à convivência na
comunidade.
O Quartel vem sendo, até hoje, o cadinho onde se unem e identificam os mais heterogéneos grupos étnicos, religiosos e sociais. O
serviço militar, onde o recruta se aprimora física, mental c espiritual·
mente, cultivando o civismo, n disciplina c a responsabilidade, não
somente faz do cidadão um soldado, mas também, o qualifica para,
depois de deixar us fileiras, mais bem servir à colctividade.
Ou mesma forma, as escolas militares de mais alto nlvcl têm si·
do um manancial de técnicos, administradores, mestres c estadistas
que, nos 'mais diversos se\ores de atividade, tanto vêm contribuindo
puru a integração, o desenvolvimento e a pu~ social da democracia
brusilcira.
,
Trunsccnde assim o Exército da sua missão bãsica de velar pela
defesa nacional. Entrosado com u Marinha e a Aeronáutica, cons·
titui futor vital de coesão das grandes forças que sustentam a Nação,
irnpulsionum o seu progresso, afirmam a sua soberania c propor·
cionam aos brasileiros as condições para seguir livremente o próprio
destino, ao encontro das suas lldimas aspirações.
As Forças Armadas, nu grandeza do ideal que as anima e na du·
ra priltica do dever quotidiano, plasmadas não na subserviência que
degrada, mas sim na abnegação que nobilizu, tem sido o penhor da
segurança du Pátriu, tantas vezes ameaçada por forças desagrega·
dorus.
Ai está u nossa história, demonstrando o valor do militar.
No que toca ao Ex~rcito, nunca faltou no brasileiro o cst(mulo
dos seus feitos, desde a epopé:ia do descobrimento c du colonização,
desde a lutu contra os corsários e invasores, desde a campanha du
independência e os conflitos internos, até as guerras externas no con·
tinente, as duns heC!ItOinbes mundiais e us missões di: puz.
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Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 82, de 1974 (n• 1.463·8/73, na Casa de origem), que
institui u "Anotação de Responsabilidade Técnica" na presta·
çüo de serviços de Engenharia, de Arquitctura c Agronomia,
c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 116 c 117, de 1975, das
Comissões:
- de Leaillaçio Social, favorável, com emenda que
apresenta de n• 1-CLS; e ,
-de Flnançu, favorável uo projeto c contrário à cmen·
da apresentada pela Comissão de Legislação Social.
A muté:riu constou da Ordem do Dia de 3 de junho do corrente
ano, tendo sido sua discussão adiada, a requerimento do Sr, Sena·
dor Petrônío Portel la, para a sessão de 19 de agosto.

Naquela data, a requerimento daquele Sr. Senador, foi a
discussão da matéria adíadaparu a presente scssílo.
Em discussão o projeto c a emenda. (Pauu.)
Não havendo quem queira discuti-las, encerro a discussão.
Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.

I! lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 382, DE 1975
Nos termos do art. 350 combinado com a alfnca "C" do
art, 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação dO
·Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1974, que institui a "Anotação
.de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de
Engenharia, de Arquitcturu c Agronomia, c dlf outras providências,
u fim de ser feita na sessão de 18 de setembro.
Saiu das Sessões, cm 3 de setembro de 1975,- Pelrônlo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçalvH)- A matéria figurarâ
nu Ordem do Dia de 18 do corrente mês.
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonça(YH) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 24, de 1975 (n• 66·8/75, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente du República, que concede pensão cspc·
ciul u Edvaldo Silveira Coelho de Abreu, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 355, da Comissilo:
- de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso do pnluvru, pura

discuti·lo, vou encerrar u discussão. (Pausa.)
Estú encerrada,
Em votuçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pousa,)
Eslú uprovndo.
O projeto irú à sunçilo.
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seguinte o projeto aprovado.

Secretário.
~ lirlo o seguinte

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• :14, DE 1975
(N• 66-B/75, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede pcnsiio especial a Edvaldo Silveira Coelho de Abreu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~concedida a Edvaldo Silveira Coelho de Abreu, filho
de Joaquim Dias de Abreu e Eunice Silveira Coelho, a pcnsilo
especial, mensal, equivalente a 3 (três) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no Pais, a contar de 4 de abril de 1973, data cm que
foi considerado incapacitado para ocupações habituais.
. Art. 2• A pensão especial de que trata esta lei será, por morte
do beneficiário, transferível aos seus herdeiros desde que menores de
18 (dezoito) anos ou inválidos.
Art. 3• A despesa decorrente da execução desta lei correrá 1t
conta dos Encargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão
do Ministério da Fazenda.
Art. 4• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (WIISOJJ Gonçalves) -Irem 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 135/73
(Tramltacio oonjunta com o
Projeto de Lei do Senado
n• 119/74)

REQUERIMENTO N9 383, DE 1975
No~ termos do art, 310, al!neac, do Regimento Interno, requei·
ro adiamento da discussão do Projeto de lei do Senado n• 135, de
1973, a fim de ser feita na sessão de 2 de outubro de 1975.
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1975.- Franco Montoro.

O SR. PRESIDENTE (Wo- Gonçalves) requerimento.

Em votação o

O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) - Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a.votnçilo.
O SR: PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação;
O SR, RUY SANTOS (Bahia-ARENA) (Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, em conversa com o nobre Llder Franco Montoro,
declarei a S. Ex• que, no meu ponto de vista, não se justificava
adiamento de matéria consider~da inconstitucion·nl. E disse mesmo
que era pensamento meu alterar o ponto de vista da Maioria quanto
à votação desses requerimentos de adiamento dé matéria
inconstitucional. Porque, Sr. Presidente, se a matéria foi considerada
inconstitucional, a solução é uma emenda corrigindo, se posslvel, a
inconstitucionalidade alegada. Mas, se a matéria sai para voltar
daqui a I5 dias, nas mesmas condições de inconstitucionalidade, ni\ó'
hl1 como resolvõ:-lu. Como eu nüo havia feito, ainda, esta declaração
pública -de quo vou alterar, repito, a orientação a respeito desses
requerimentos, de adiamento, quanto aos considerados
inconstitucionais - aprovarei, ainda hoje, c requerimento do nobre
Senador Itamar Franco.

?isc~ssã~, em primeiro tur~o (apreciação preliminar da
COtiStltUCIOnnhdadc, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 135, de 1973, do Se·
nhor Senador Nelson Carneiro, que regula a alicn~ção de
O Sr. Franco Montoro (São Paulo-MDB)-.Sr, PreSidc~tc,.pe·
bens imóveis do Distrito Federal, e dâ outras providências,
ço n palavra puru encaminhar a votaç~o.
·
tendo
PARECERES, sob nvs 163 e 164, de 1975, daComissilo:
O SR. PRESIDENTE (WIIoon Concalves) - Concedo a pala·
:- ~· co.nstitulçio e Juatlca; 1• pronundamento: pela
constitUCionalidade c juridicidade, nos termos do vra_ ao nobre Sr. Senador Franco Montoro, para encaminhar a vo·
~ubstit~tiv~
~ue
oferece; l• pronunciamento: pela taç~o.
mconst1tUc1onahdade dos Projetas de lei do Senado n• 135
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB) (Para enea·
de J973, • J 19, de 1974, bem como do substitutivo oferecidd mlnh~r a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ao primeiro.
. ~. perfeitamente compre~nslvcl a alegação da liderança da
Ma1orm.
Entretanto, as situações são mui las vezes diferentes; (: o que
A Pre.•idência esclarece ao Plenário que o presente projeto já ti·
nha recebido parecer da Comissão de Constituiçi\o e Justiça - que ocorre no caso presente,
Trata-se de matéria de iniciativa de um Senador, que não está.
concluiu pela apresentação de emenda substitutiva - quando foi
presente.
S. Ex• pode, como autor do projeto, apresentar essa
aprovado, cm plenfirio, o Requerimento n• 215/74, do Sr. Senador
Cattete Pinheiro, solicitando sua tramitação conjunta com o Projeto omenda substitutiva, aditiva ou supressivo, que vise a eliminar a
inconstitucionalidade. Além disso, na votação desta matéria, como
de lei do Senado nv 119/74.
f?i
~nuncindo pela Me~a, vai-se estabelecer uma regra de prejudi·
Conforme dispõe o art. 283 do Regimento Interno, as mntí:rias
foram enviadas à Comissão de Constituição c Justiça, uma vez que a ,cmlldudc que merece, evidentemente, maior atenção.
Tivemos conhecimento das fundamentadas razões expostas pela
mesma nilo havia ainda se manifcstndo sobre este último projeto.
Reconsiderando o parecer anterior, aquela Comissão julgou, em Mesa, neste momento. !riamos insistir no pedido de adiamento para
seu 2Y pronunciumcnto. os projetas inconstitucionais, por versarem um exume mais aprofundado da 10atória, inclusive. com o autor da
sobre matórin cuja iniciativa í: privativa do Senhor Presidente da proposição, mns já não é necessál'io ,apresentarmos novas razões,
República, tornando-se, assim, insubsistente o substitutivo ol'ereddo dadu a conclusão linal a que chegou a.maioria que é também favorá·
vcl ao adiamento da discussão c votação da mesma.
anteriormente.
Assim sendo, u Presidi:ncía irá submeter uo Plenúrio o Projeto
O SR. PRESIDENTE (Wiloon Gonçalves) - Em votnçilo o
de Lei do Senado n• 135/73, cm aprcci:~çilo preliminar, esclarecendo reL}Ucrimento.
que a sun rejdção implicará na prejudicialidade do Prdje,to de n•
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
.119/74, que com ele t~amita cm conjunto, uma vez que o vicio dos, (Pausa,)
argUido pela Comissilo de Constituição e Justiça i: o mesmo para as
Estfi aprovndo.
duns proposições.
A mntériu r.gurarú na Ordem do Dia de 2 de outubro do cor·
Sobre a mesu, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•· rc:lllc uno,

I
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• I19, DE 1974
(Tramltaçio conjunta com o PLS n•135/73)
Discu.,ão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de lei do Senado n• 119, de 1974, da
Comissilo do Distrito Federal, que dispõe sobre a compra e a
alienação de bens imóveis do Distrito Federal, tendo
PARECER, sob o n•t64, de 1975, da Comissão:
-de Constlt~l~io e Justiça, pela inconstitucion.alidade.
Em virtude deste projeto estar tramitando conjuntamente com o
anterior, fica igualmente adiada a sua discussão para a sessão de 2 de
outubro.

Em 1967, o [alccido General Edmundo Orlandini, Presidente da
Companhia Nacional de Ãlcníis, envia relatório ao então Ministro
dus Minas e Energia, Costa Cavalcanti, reivindicando o direito de
essa empresa orientar c comandar as pesquisas de potâssio, em Ser·
gipe, seja porque ela possufa idoneidade patrimonial, técnica e finan·
ceira, seja porque, de acordo com seus estatutos, lhe estava a[eta a ex·
ploraçiio da indústria e do comércio dos produtos alcalinos, notada·
mente dos sais c hidróxidos de sódio e potássio. Mas, nilo foi atendi·
du.

Decreto de 16;8·1967 constitui a drea de sal-gema c saís de po·
tássio de Sergipe em Reserva Nacional, declarada de utilidade pú·
blica em decreto de 1968, cm favor do Departamento Nacional da
Produção Mineral, que instala, no Estado, no mesmo ano, o Projeto
Pott\ssio.
Abre·se em 1971, por iniciativa do Ministério das Minas c Ener·
gia, concorrência internacional para exploração c beneficiamento do
O SR. PRESIDENTE (WH1011 Gonçalres) - Está esgotada a potãssio, a qual, anulada, motivou, cm 1972, nova concorrência,
matéria constante da Ordem do Dia.
ganha, finalmente, pelo Kallium Mineração S/ A, empresa subsi·
Há or•dores inscritos,
dil11ia do grupo LUME. Os trabalhos de exploração, porêm, não
Cqncedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco.
roram iniciados, vez que, na explicação da Kallium, a PETROBRÂS
O SR. AUGUSTO FRANCO (Sergipe - ARENA) (Pronuncia levantou o conflito entre a lavra de petróleo e a lavra dos sais potássicos, embo.ra se saiba, segundo a :xpcriéncía internacional, que é
o ~ulntedlswno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em 1967, então Deputado Federal, examinei, para conhccimcn· [reqUente a lavra simultânea de cvaporitos, petróleo e gâs. Deixa-se
to do País, o problema do potãssio, problema tão sergipano quanto de explorar, race ao impasse, o potássio, e, porque não se concedeu
nacional. Já Scnudor, ocupei esta tribuna, ~:111 mais de uma opor- uma árell de exploração à Companhla Nacional de Áleallis, não se
tunidade, para reivindicar a imediata exploração dos recursos mi· implanta, como era pensamento dessa empresa, uma unidade indus·
nerais do meu Estado. O tempo passou, as necessidades do País trial para a produção de barrilha. Chama a atenção neste particular,
aumentaram sem que o potássio de Sergipe fosse industriali1ado. o rato de se instalar, no Rio Grande do Norte, aproveitando o sal·
Volto, agora, nesta minha teimosa senão patriótica insisti:ncia, pc· marinho, uma indústria para produção de barrilha, quando se tem,
dindo às autoridades federais uma definição sobre a pol!tica do em Sergipe, sal·gcma farto c rico cm cloreto de sódio, garantia de
potássio, o qual, ainda inaprovoitado, entristece o povo sergipano e produtos de baixo preço, com mais rorça competitiva nos mercados
nacional e internacional.
·
rrustra, de certo modo, a expansão da agricultura brasileira.
Sergipe, de qualquer forma, permanece esquecido e pobre,
O problema dn potássio não é novo nem inédito, Já cm 1942 roi
registrada, no Município de Nossa Senhora do Socorro, próximo de quando tudo demonstra a viabilidade e,!'anômica da implantação, no
Aracaju, a presença de sais potâssicos. Pesquisava·se, então, petróleo Estado, de um complexo mineral·pctroquímico, Nilo se pense,
e sal-gema, quando foram encontrados carnalita, silvita c silvinita. A contudo, que faço uma reivindicação provinciana. Penso, como nordescoberta. contudo, não foi objcto de maior interesse do poder pú· destino c brasileiro, em uma pol!tica de integração nacional. Inteblico. Sergipe continuou esquecido, marginalizado, embora rica pra• gração nacional é produzir barrilha com o aproveitamento não do
víncia mineral, chave de muitos problemas de geologia do norte do sal·marinho, mas do sal-gema. ~ aproveitar. com urgência, o
potilssio, quandó o Brasil vive na dependência total do potâssio im·
Brasil, éomo dizia, ainda no Império, John C. Branncr.
Em 1963, trabalhando no Município de Carmópolís, a portado. A explorar,ão do potássio não é só- assegura a produção
PETROBRÁS descobre petróleo, revelando, igualmente, as perfura•. de um rcrtílizantc nobre, transforma, de certo modo, o cloreto de
çõcs realizadas, a existência de sal-gema c sais de potássio, inicial· sódio em subproduto, o que significa a queda do seu preço, no mer·
cada.
mente estimados em 10 milhões de toneladas.
Pesquisados, a princ!pio, em Carmópolis, os sais de potâssio
O Sr. Lulz Cavalcante (Aiugoas-ARENA)- V, Ex• me per.
foram encontrados• .também, nos Municípios de Japaratuba, Ro·
mi
te
um aparte, nobre Senador'?
sário do Catete, Siriri, Santa Rosa de lima e Divina Pastora, com·
preendcndo ·uma ãren então estimada em 500 quilôll!ctros qua·
O SR. AUGUSfO FRANCO (Sergipe-ARENA)- Pois não.
drados. Os depósitos, ao contrário do que ocorrera, antes, em Nossa
Senhora do Socorro, estavam a uma prorundidade de 300 a SOO
O Sr. Lulz Cavaleanle (Alagoas-ARENA)- V, Ex• se rercriu
metros, profundidade igual ou pouco superior à dos depósitos da
a um connito de jurisdição, parece que entre a PETROBRÁS c a
França, Espanha, Rússia e do Novo México, nos EstadosUnidos.
O potâssio, contudo, permaneceu embaixo da terra, ignorado, LUME, se bem ouvi. Mas, data Yenla,eu creio que o verdadeiro con·
nesta altura, o projeto de aproveitamento das jazidas de sat.gema e Oito de jurisdição é entre a PETROBRÁS c a Companhia de
potâssio ·na ârea Sergip<-Alagoas, elaborado por força de convénio Pesquisa de Recursos Minerais. Ainda hã poucos dias, vimos dccla·
rações do Presidente dessa Companhia, reconhecendo o direito de a
assinado cm 1962, pela ONU e SUDENE.
Estudos e planos continuaram a ser feitos, técnicos nacionais e LUME explorar os evaporitos potássicos; no dia seguinte, decla·
estrangeiros visitando Sergipe, dias e sonhos perdidos na rormulaçi!o rações do Presidente da PETROBRÁS, dizendo que nilo podia haver
de projetas malogrados. Chegou-se a afirmar contra os futos, de exploração enquanto a PETROBRÃS nilo definisse a dclimitaçilo
costas para a reali~adc, que "devido ao rato de nilo serem conhe- verticnl e horizontal do campo. Entilo, voltando ao início do meu
cidos depósitos de pott\ssio no Brasil, para o Muro próximo o Brnsíl aparte, o que 1: preciso, inicialmente, é dirimir o conflito dentro do
terá que depender das importações, c não existem atualmente próprio Governo. De um lado, a Companhia de Pesquisa de Re·
possibilidades firmes de produção .nacional". e; o que consta de cursos Minerais querendo a exploração imediata das jazidas de pa·
estudo elaborado cm 1964 por técnicos brasileiros c norte· tllssio de Sergipe c, de outro ludo, a PETROBRÁS pondo a milo em
americanos que trabalhavam pura a USAID, estudo, alids, encami· cima c dizendo que ainda nilo 1: horu de se razer essa cxploraçilo.
Perdoe· me se divergi do ponto de vista de V, Ex• Muito obrigado.
nhado, sob u rorma de relutório, ao Ministério da AgricultÚra.
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o aparte de V. Ex•
O que cu disse aqui, cm outra parte do meu discurso, é que o
Governo tinha declarado de utilidade pública as jazidas, cm favor
do Departamento Nacionai de Produção Mineral, ou seja, hoje o
'CPRM. Foi a essa Companhia que o Governo concedeu autoriza·
çüo. Realmente, havia a declaração do CPRM, diferente daquela da
PETROBRÁS. Dai um dos motivos deste meu discurso. para uma
solução definitiva para o potâssio em Sergipe. A necessidade do
potássio no Brasil é premente, é urgente sua produção,, para essa agri·
cultura que se avantaja em todo o Brasil. E o grupo LUME, que cstã
à frente- c V. Ex• jâ viu, cm diversos jornais, inclusive declaração
do Governador do meu Estado, Sr. José Rollcmberg Leite - esse
! grupo no 'momento, tamliém não teria condições para realizar esse
empreendimento.
Sr. Presidente, estranho c incerto é o Pais possuir potâssio c,
sacrificando divisas, ter de comprâ·lo no e<terior. Importava-se, em
1967, 216.800 toneladas de cloreto de potãssio. Entre janeiro c no·
vembro de 1974, a importação, segundo a CACEX, jâ atingia
975.000 mil toneladas. O preço da tonelada do cloreto importado
passou de trinta c seis dólares, em 1973, a setenta e seis cm 1975. Isso
significa a saída anual de muitos milhões de dólares, recursos que,
cm conseqUência. fazem falta à economia nacional c, obviamente,
não beneficiam o povo brasileiro.
Por isso apelo, cm nome do meu Estado, para que as autorida·
des federais e o próprio Presidente da República definam a politica
de aproveitamento dos recursos minerais sergipanos. Especialmente
no que diz respeito ao potâssio, cuja exploração está vinculada,
contratualmente, à presença da PETROQUISA, subsidiâria da
PETROBRÁS.
Ideal seria, nas condições de Sergipe, que a PETROQUISA
comandasse, majoritariamente, esta desejada c imperativa industrali·
zação. Mas, se isso não for possível, que se inicie c acelere, sob nova
forma empresarial, o reclamado aproveitamento dos nossos sais
potássicos. Recursos desaproveitados são riquezas perdidas. Econo·
mia estagnada é fonte de tensões imprevisiveis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Wihon Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Sr. Senador Fausto Castelo-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piauí-ARENA)
'(Pronunclao ~qUinte d!KUno.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governo brasileiro, de uns tempos a esta parte, vem travan·
do luta sem quartel contra os tóxicos, tendo jâ, para tanto, editado
uma legislação bastante rigida, mas cujas falhas, que salientaremos
adiante, a tornam inadequada ao combate desse flagelo social.
O uso das drogas illcitas cm algumas grandes cidades brasileiras
já atingiu a nlvcis assustadores c requer procedimentos tão eficazes
quanto conscientes, conforme afirmou há pouco tempo o grande mt·
dica patricia Osva\d Moracs Andrade.
Este eminente psiquiatra adverte que a cocalna entra atualmcntc
no Pais em maior quantidade, vendida a Cr$ 100,00 c Cr$ 150,00 a
dose, no Rio de Janeiro, fato que, mesmo desacompanhado de
estutisticas sobre o consumo, indica a passagem do cslâgio da maconha pura o de um produto mais forte c que costuma levar à morte.
Se cm Silo Paulo c no Rio de Janeiro se concentram os maiores
contingentes de dependentes dos tóxicos, seguidos, logo após, de Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife c Brasi!in, são os Estados de Mato
Grosso c Rio Grande do Sul os dois principais pólos do tráfico
internacional de drogas, em nosso País.
Pelo primeiro, em virtude de suas extensas fronteiras com o Pa·
mguui c n Bolivia, entram a maconha, a cocaina, o dcsbutal, a
estcnaminn c o perventin.
Pelo Rio Grande do Sul, ligado às rotas sul-umcricnnas do trlífi·
co de entorpecentes, ingressam, sobretudo, os anfetaminicos n preços
quinze c até vinte vezes mais altos que os de origem.

~ de se salientar, também, que os Estudos do Paranã c Acre c o
Território de Rondônia se apresentam, também, como árens pro·
'blemáticas desse trãfico criminoso.
Segundo os especialistas c as autoridades de repressão nos tó·
xicos, naquele circulo territorial, de apro~imadamcntc 15 milhões de
habitnntc1, arde o quilo de .maconha_chcgn a ser vendido a
Cr$ 6.000,00, o problema da toxicomania agravou-se sobremodo, a
ponto de o Brasil haver passado de sua condição de simples consu·
midor à categoria de traço de conexão internacional na geografia do
trãfico.
Se, ainda, não entramos, propriamente, na era das drogas e se a
situação do tráfico e do consumidor dos entorpecentes não chega i
atingir as raias da calamidade pública, esses problemas, malgrn~o os
ingentes esforços das autoridades da Policia Federal, não deixam de
preocupar, a ponto de darem os especialistas lO anos apenas ao nos·
so Pais para onfrenlâ·los com firmeza c eficiência, sob pena de ingrcs·
sar no elenco dos países irremediavelmente envolvidos nas malhas
desse tráfico maldito.
Dados estalisticos recentes representam verdadeiros brados de
alerta. Nas principais cidades brasileiras, onde é maior o tráfico de
entorpecentes, resultado do crescente universo de dependentes, a si·
tuaçào dos hospitais psiquiátricos públicos, nos quais têm ingresso
inúmeras vitimas de toxicomanias, jã dâ para intranqUiliznr as auto·
ridades sanitárias.
Aqui estou, Sr. Presidente, para afirmar que, cm sua maioria,
são esses hospitais depósitos de doentes mentais, neles convivendo o
equivalente a 10% de internados por dependência de tóxicos.
Um quadro assustador que nos revela um contingente aprcciâvel de viciados de todos os tipos que transitam no circuito da
saúde. cm decorrência, de um lado, da deficiência do tratamento que
recebem no inicio, e, de outro lado, da precariedade da infra-estrutura hospitalar. mesmo quando auxiliada pelos convênios.
Este quadro crítico tem sua origem sobretudo por não dar
prioridade à pesquisa científica- pela qual tenho lutnáo no Senado
- por ni\Ó exercer uma fiscalização mais rigorosa na aplicação dos
convênios, preferindo considerar o doente como um número não
cadastrado socialmente. Mas, se este aspecto do problema é
inquietante, o do trâfico das drogas, a nosso ver, sobressai pela sua
gravidade, porque constituido ele de três rotas: as de tráfico de
psicotrópicos, as de tráfico da maconha c as de tráfico da cocai na.
O Rio de Janeiro lidera sob"rcmodo, com uin total de 832, o
número de inquéritos por uso c tráfico de entorpecentes no Brasil,
durante oano de 1974,scguido de Minas Gerais, com 402 jnquéritos.
De acordo com levantamento do Departamento de Pol!cia Fc·
dcral, levado a efeito cm 24 Unidades da Federação, o volume de
inquéritos subiu a 2.547, em 1974, não se podendo, mesmo, excluir as
possibilidades de formação de um merendo consumidor até de
opiácios no Brasil, cm vista de seu crescimento económico, o qual,
conforme calculam os cspecialbtas do Departamento de Po\íciti Fc·
dernl, poderã chamar a atenção dos traficantes internacionais.
Todavia, o que tem mais intranqUilizado as nossas autoridades é
a clandestinidade do tráfico, fato que dificulta c, às vezes, impossibilita se façam registras que permitam detectar as quantidade de
·drogas introduzidas no Pais, sendo que o volume traficado em apc·
nas 30% é apreendido pelas autoridades policiais. Outros fatores negativos são o desconhecimento exato do número de viciados existentes no Pais, a ignorüncia do tipo de droga e da respectiva quantidade
cm toneladas necessária que possa suprir os viciados no Brasil uma
vez que todos silo dependentes.
Todavia, incumbe ressaltar, aqui, os resultados significativos já
obtidos através de várias ações policiais no combate ao tráfico de
drogas. Desde 1971, têm sido rea\izudas operações positivas nus Re·
giõcs Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, destinadas a
apreensões c destruições de plantios de maconha, destacando-se,
entre estas, três, que totalizam uma quantidade de 45 mil c trezentos
quilos. Em 1974, foi desburntndu uma quudrilha de traficantes que
operava entre Rio de Janeiro c Mato Grosso, de que resultou a
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-77apreensão de nove quilos de maconha, nas w.[:.t~~;.!;l',c~li;adas.
indispensâvcl ao seu funcionamento e, sobretudo, à viabilização de.
Reconhecendo, desta forma, o progressivo aumcnlo ·ao trltfico c seus objctivos.
uso de substâncias tóxicas, e que, no curso de seu dcscrivÓlvimcnto, o
De sua constituição, ~ê-sc que todas as áreas pertinentes se
nosso Pais nilo pode ficar indiferente a'êsta realidade alarmante, e .acham representadas por homens com diuturna vivência profissional
tendo cm vista, por outro Indo, que o~ instrumentos legais c admi· do problema dos tóxicos, o que nos robústece a confiança de que a
nistrativos. cm vigor Cstão, Srs." SenadoreS, a exigir aprímoramcnto nova lei a ser elaborada consultarâ plenamente aos anseios da
constante, com vistas ao combate eficaz dos tóxicos c das formas comunidade brasileira c refletirá toda a dura realidade no que d.iz resdiversificadas de seu tráfico, o Governo, sensibilizado, acaba de criar peito à toxicomania c ao tráfico dos entorpecentes, em nossa terra.
um Grupo de Trabalho, no Ministério da Justiça, para, cm anicula·
Numa demonstração incquivoca da seriedade com que este
çilo com o Conselho de Prevenção Antitóxica, do Ministério da Grupo de Trabalho vem conduzindo suas pesquisas c trabalhos,
Saúde, proceder ao levantamento pormenorizado dos problemas do cumpre ressaltar, ainda, que a primeira providência tomada pelos
controle e repressão do tráfico de entorpecentes c drogas afins, para, seus ilustres membros foi a de uniformizar a nomenclatura dos ter·
ao final, oferecer sugestões de natureza legislativa ou de outra ordem, mos Íécnico-cicntificos cm conformidade com as recomendações da
Este, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o motivo por que estou nu Organização Mundial de Sa6dc.
tribuna, pois isto prova, mais uma vez, que o Governo brasileiro
Por outro lado, Srs. Senadores c dentro do roteiro que traçam
cstlt, cfctivumente, empenhado no aperfeiçoamento dos meios de prc· esses ilustres Membros da Comissão c do Grupo de Trabalho, estão
venção c repressão dos vícios c dos crimes, para poder. preservar· a incluidos imponantcs temas, como a prioridade a ser dada às me·
paz c a tranqUilidade social do País.
didas de carátcr preventivo; a tipificação de novas figuras penais; a
O Ministério da Previdência e Assistência Social, preocupado relevância do cnfoquc sanitário c pedagógico; a adoçiio de medidas
com o problema do menor, vítima essencial áo tcrrfvcl flagelo do eficazes de combate ao trâfico internacional, bem como toda uma
tóxico cm nosso País, não se tem descuidado, cm nenhum momento, gania de providências legislativas capazes de dotar o Governo de ilm
no sentido de ampará-lo, na convicção de que é a presa mais fltcíl à instrumento eficaz c atual no combate ao .flagelo dos tóxicos.
sanha dos desalmados traficantes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que mais nos enche de con·
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
fiança é o fato de haver o Governo, cm boa hora, confiado. essa
ingcnté tarefa a pessoas de ·~vergadura c da autoridade do Dr: Os·
A toxicomania é uma praga social c é bom que. estejamos
waldo de Moraes Andrade, médico do Ministério da Saúde a quem convencidos de que os simples recursos da Medicina não serão capaconheci, há mais de vinte anos, trabalhando no combate ao tóxico no zes de curar satisfatoriamente os toxicómanos, se neles não for
Brasil. Foi a ele que coube a Presidência do referido Grupo de Tra· inculcado, simultaneamente, um ideal, como prcéoniza o psiquiatra
balho; do Dr. João de Deus Lacerda Menna Barreto, Juiz de Direito Albino Arczi, que lhes aponte o sentido da existência e impregne
da Justiça Criminal; do Dr. Paulo Ladeira de Carvalho, Professor de todas as tendências fundamentais de seu ser.
Direito Penal: c do Dr. Décio dos Santos Vives, Dirctor da Divisão
Por seu turno, um método unicamente psicanalftico ou
·de Repressão a Entorpecentes do Departamento de Policia Federal.
rcflexiológico ou mesmo qualquer outro processo da Psiquiatria
O Dr. Oswaldo Moraes Andrade é, hoje, sem favor algum, um clássica, empregados, isoladamente, dificilmente lograrão resultados
dos mais destacados médicos brasileiros, com assinalados serviços positivos, se ao se atuar no inconsciente do toxicômano, não se tiver
prestados ao Ministério da Saúde, estando, atualmcntc, na dircção presente a realidade tcopsicofisiológica que existe cm cada pessoa,
do Serviço de Emergência Psiquiátrica do Sanatório Botafogo.
Temos necessidade de instalação de mais clfnicas especializadas
Esse eminente especialista, convidado recentemente para visitar em todo o País, aparelhadas com modernos equipamentos clctrôos Estados Unidos da América, pelo governo deste Pais, visita que, nicos, capazes de oferecer aos pacientes o desbloqueio das emoções,
segundo declara a própria Embaixada Americana, rcprescntarlt uma e a superação de suas inseguranças as quais, no entender dos cspecia,
significativa experiência para as instituições norte-americanas, este listas, constituem a principal causa das angústias e das doenças orgâ·
ilustre especialista, repetimos, é portador de notáveis trabalhos c nicas de que sofre o mundo moderno.
Segundo o eminente psiquiatra, Dr. Oswaldo Moracs Andrade,
autor de teses altamente apreciadas sobre toxicofilia e criminalidade,
sobre medidas profilâticas no combate aos tóxicos, além de impor- para quem a parte dos dependentes que trafica é levada ao vfçio so•
brctudo por injunções de natureza económica, "se a legislação atual
tantes estudos c pesquisas no campo dos tóxicos.
Agraciado com o titulo de "Cidadão Carioca" por iniciativa de sobre os tóxicos não for modificada, dentro de dois a três anos todos
diversas entidades médicas do Rio de Janeiro, tendo sido mesmo ins· os hospitais psiquidtricos c até os hospitais gerais estarão super·
tituído, em sua homenagem, prêmio para o melhor trabalho sobre lotados, p~is existe uma crescente tendência ao hospitalismo, com
tóxico, a presença do Dr. Oswaldo Moracs Andrade, à frente do leis e decretos mandando internar integrando a internação ao castiGrupo de Trabalho do Ministério da Justiça, constitui um penhor de go",
Por seu turno, é de se lamentar que algumas medidas positivas
i:xito pleno para as atívidadcs deste Grupo,
.
Estamos certos de que a problemática dos tóxicos, estudada à da atual Lei Antitóxicos nilo estejam sendo aplicadas convcnicn·
luz das mais recentes conquistas das ciências médica e jur!dica por temente.
Para o Dr. Oswaldo "só a parte negativa, que transforma o
pessoas de tilo alta qualificação intelectual e empenhadas no solu·
cionamento desse grave problema, o que comprovam suas reuniões doente ou viciado cm traficante, estA sendo executada", o que exdiárias e o levantamento que vem fazendo de todos os dados rela- plica a multidão de jovens na faixa de I5 a 2S anos povoando as clf.
nicas especializadas, os hospitais c os pronto-socorros.
tivos a esta momentosa matéria.
Estamos certos, Srs. Senadores, também, de que darão eles o
Silo precisamente os jovens, segundo o Doutor Oswaldo
este problema o equacionamento mais conveniente, tanto no tocante Andrade, "as maiores vitimas dos equivocas da atual lcgislaçilo
ao seu aspecto administrativo como no referente ao seu aspecto legal. sobre drogas". Muitos deles estilo sendo punidos como traficantes c
De fato, os ilustres integrantes daquele Grupo de Trabalho nilo como viciados ou como doentes e nem tampouco como
estilo sentindo o necessidade da rcformulaçilo da lcgislaçilo cspccrfica experimentadores, uma categoria de iniciaçilo que, na rcalidaQc, nilo
cm vigor, pura poder o governo brasileiro ficar mais bem aparelhado pode ser enquadrada como dependência.
A doença mental, como se sabe, é apenas um episódio na vida
para enfrentar os perigos dos tóxicos, notadamcntc do seu tráfico,
do individuo. Com os recursos bioquimicos utualmcntc existentes, o
cm nosso Pais.
Cumpre registrar, ainda, que o Governo, ao criar o referido paciente deve ser tratado em convivia com o trabalho, os amigos e a
Grupo de Trabnlho, teve a preocupuçilo de assegurar o equiUbrio fum!liu.
1

I
I

'i
'I

I

-78Ao condenar, desta forma, o hospilalismo, o eminente membro
do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro afirma que "cinqUenta
por cento dos internados podem ficar fora dos hospitais e, no caso
das drogas, apenas os verdadeiros dependentes devem ser considerados doentes.
·

pios disso, na legislação elaborada sob um impulso emocional,
vamos dizer assim.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No Brasil, como cm outros palscs, o envolvimento da juventude
pelo comércio das drogas é irrcstrito c decorre tanto de fatores permissíveis quanto de nilo permissíveis,
Já numa importante faixa de adultos, as linhas de produção
industrial - siderurgia, automóveis, mecânica pesada, etc., é o
alcoolismo c não os entorpecentes, que ·constitui a principal ·
preocupação dos serviços médicos.
O binômio jovem-droga reveste-se quase sempre de um conte6do cmoeionale, por vezes, dramãtico.
Muitas vezes, os meios de comunicação de massa, no lado dos
conflitos individuais, domésticos c colctivos, constituem para o
e>acerliamcnto do consumo das drogas ilicitas c concorrem para
reinjetar o doente no circuito da saúde.
Sabemos, hoje, que o desajustamento f~miliar, a vontade de
auto-afirmação, o mimetismo, a curiosidade, o desejo de se atualizar,
a falta de formação profissional, a necessidade de ·evasão, o conflito
de gcraç3es, a inclinação à depcndi:ncia c, sobretudo, os problemas
emocionais dos pacientes são algumas, entre outras, das causas que
levam os jovens à toxicomania.
Por <:>~sa razão, estamos com o ilustre Psiquiatra Oswuldo
Moraes Andrade, neste momento indicado para um ·grupo de
trabalho, pelo Sr. Ministro da Justiça, : que encarece a necessidade
urgente de criarmos uma consciência coletiva a respeito da nocividade das drogas, a começar pela Escola Primária, c, atravétl de medidas de carátcr permanente capazes de despertar a atenção de toda a
comunidade para a gravidade do problema. Tais medidas devem ·
compreender desde a reformulação da atual lei ánÚtóxicoa até a
revisão do. conselho erróneo que toma o dependente por traficante,
to maior problema do Brasil, Srs. Senadores!
Trata-se do menor abandonado, do leproso, do tuberculoso,
mas ê a dependência da droga que nos faz vir à tribuna, cm nome
desse grupo de trabalho que, só agora, o Ministério da Justiça concebeu c compreendeu, que vimos pedir que este Plcn4rio se sensibilizasse e conscientizasse da gravidade do problema.

O SR. FAUSTO CASTELO·BRANCO (Piauí-ARENA) Com todo o prazer, Senador.
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O Sr. Evandro Carreira (Amuzonas-MDB) - Nobre Senador,
permite-me V. Ex• um uparte7

O SR. EV A)IIDRO CARREIRA (Amnzonas-MDB) - ·Eu o
ouço com toda a admiração c com toda a atenção c, acima de tudo,
com toda a preocupação. V. Ex•, com muita oportunidade, aborda
tema seriís.•imo que reputo talvez o mais sério com que se defronta a
humanidade. Ele é de uma seriedade tão profunda que vai a raizes
também profundas. ~uma humilde colaboração que quero trazer a
y. Ex•, estudioso Q.Uc é, como médico c cu, como contemplativo c
observador, conclui,' nobre Senador, que o fenómeno das drogas cstâ
profundamente ligado a um desalento, desalento que ocorre com a
psique humana em virtude de a Ciência ter dizimado o pensamento
místico. Porque o homem é um ser místico em decorrência da lei de
sobrevivência do indivíduo. Ele quer se eternizar. Diante da morte,
que foi um impacto gravlssimo quando ele começou a raciocinar,
saiu para a fantasia do misticismo, criando Vnlhalas, Nirvanas,
~dens, onde ele se consolava pois sabia que cm pós a morte iria
habitar essas mansões paradisíacas. Mas a Ciência, desde Lucrécio
com De Natura Rerum, perquirindo o~ estudos de Epicuro, de
Lcocipo c Demócrito, chegou à conclusão de que só uma coisa é verdadeira: i: o que pode ser experimentado c contra-experimentado.
Francis Bacon, nos albores do séculn XVII, confirmou a Teoria do
Conhecimento Cientifico - experimentação e contra·c~pcrimcn
tução - fora disso tudo é abstração, é mentira, é sonho, é devaneio.
O homem, que há milhares e milhares de anos vinha se consolando e
se confortando com o pensamento místico- isso era como um agasalho, para ele, diante du catástrofe c da hecatombe da morte, ficou
desarvorado. A Ciência fez uma lavagem no seu cérebro, uma.catarse c ele ficou só com o nada. A Ciência pensou que
estava trazendo uma grande contribuição mas deixou um nada, um
vazio no cérebro do homem. E o fenômeno narcótico, o fenômeno
alucinógeno ocorre principalmente com o grande advento da Ciência
neste Século XX. Foi quando ela mais se afirmou, Estão, acabou
com o gêncsis, com todos os tótens, com todos os tabus, c o homem
ficou sem crer em coisa alguma. Acho, nobre Senador, que h4
necessidade de uma nova mística, uma mística que não diga mais que
O Sr. Lulz Cavalcante (Aiagoas-AREN A)- V. Ex• me permi- primeiro se criou a luz c depois as estrelas; porque nilo pode haver
te um aparte, nobre Senador?
luz sem estrelas. Silo estas afirmações do Génesis que põem a moei·
dadc cm desalento porque, habituada nos laboratórios, estudando
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piauí-ARENA) F!sica, Qulmica, cm contato com a experiência c a contra·
Com todo prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante.
experiência, diante de uma afirmação daquela ela cai cm desalento.
O Sr. Lulz Ca•alcante (Aiagoas-ARENA) - Pcrdoc·mc se Que o mundo foi criado em sete dias, ela não aceita mais. Por isso
meu aparte é demasiado elementar. Confesso, tenho tal repugnância temos necessidade de uma nova m!slica, uma m!stica que se inspire
pelas drogas que sou absolutamente alheio a este crucial problema. no eonhcc)mento cicntíficg, na teoria da evolução. Temos a Teoria
Jamais leio qualquer artigo ou mesmo discurso tendo por lema a du ev<iluçilo pura dar um "p4ra" a essa nova mlstica. Uma mística
droga. Mas cu perguntaria a V. Ex•, que é um estudioso do assunto: que diga .q~e homem nilo é a última coisa; depois da morte ele
V. Ex• admite que haja alguma influencia da falta de educação prossegue numa forma de energia sutil; quer dizer, se ele evoluiu
religiosa no jovem que se vicia cm drogas? Estimaria 'que V. Ex• somaticamcntc até aqui, até este mctazo4rio sublime que somos nós,
dissesse sua experiência a respeito.
· nem por isso para a evolução; ela h4 de continuar. O que importa é
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Aiagoas-ARENA)- perquirir, é fazer do laboratório as nossas novas catedrais, as nossas
novas mesquitas, e perquirir o núcleo do 4\omo, o núcleo da célula c
V. Ex• me pede um aparte e dá uma iição ao mesmo tempo.
descobrir
a origem da vida, a nossa origem c o nosso destino. Isto ~
O que cst4 faltando é a compreensilo, a começar da
compreensilo religiosa, a começar da compreensão familiar, c a co- que é preciso; temos que entender que o problema é· profundo. O
número de suicldios também i: decorrência disto; este nada que cst4
meçar du lcgisluçilo que fui ta.
Sabe V, Ex•, nobre Senador Luiz Cavalcante, que existe uma lei no cérebro do homem, porque a Ciência lavou tudo, mas não colocou nada no lugar. Chego até a dizer que quando se diz que Augustc
que expulsa das escolas os viciados cm droga.
Com te estava senil, quando tentou aquela cl:lebrc religião da humaniO Sr•. Lulz C•valcante (Aiagoas-ARENA) - Não sabia, dade, acredito que ele ni!o estava preparado, mas, com o Positivis·
confesso.
mo, viu que cstnvu jogando a últimn p4 de cal na Metal'ísica, c com
isso ia provocar csHe desalento, ia provocar essu loucura colctiva c
O SK. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piauí-ARENA) Afirmo a V, Ex• que existe. Os arts. 8• e I O•, entre outros, suo ex em- tentou umu nova religiilo, mas nilo soube cstruturâ-la. Temos que
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-79encontrar uma nova religião com base na ciência, para dizer 'Iuc o
homem nilo ~ a última coisa, que a mocidade não se desespere, pois
ela não é a última coisa, ela não precisa se agarrar ao momento
fugidio, ao momento que passa, Não, o homem prossegue após a
morte porque o Espirita existe, e ele irã ao encontro do Absoluto que
é Deus. Muito obrigado.

problema dos tóxicos tenha o convénientc e adequado
equar.ionamcnto.
C; isso que espero do Governo,
Sou realmente um médico preocupado com este problema e não
fora isto, não estaria nesta tribuno para solicitar a atenção dos meus
Pares, c do Governo, que se detenha num problema da maior gravi·
dade para o Pais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem I Palmlll.)
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piaul-ARENA) O SR. PRESIDENTE (WIIoon Gonçalves) - Com a palavra o
Nobre Senador Evandro Carreira, V. Ex• não é um observador, como disse, é um filósofo. Deu uma aula de Filosofia muito bem nobre Senador Benjamim Farah.
ministrada. Mas, estava dito aqui que a human,idade procura alguma
O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro-MDB) (P,_,..
coisa, porém temos que procurar o caminho certo, aquilo que ela o 11q11lnte discurso.) - Sr. Presidente:
possamos transmitir aos nossos posteriores, A vida moderna traz toAssisti, a 19 do mês passado, as solenidades de aniversário da
dos. esses transes, todas essás modificações, preciso uma auto- Fundação Abrigo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma das
afirmação, é necessário tudo aquilo que 'aprendemos na nossa maiores e melhores obras sociais deste País. Confesso mesmo que
infância para poder ensinar aos mais novos. V. Ex• nüo é apenas um não há, em parte nenhuma, melhor.
observador, Senador; é essencialmente um admirador c um
Todavia, seria injusto falar dessa. obra notável sem uma refepesquisador. Nessa pesquisa, cu me detive para tomar uni pouco a rência a Lcvy Miranda, seu fundador, cuja bondade e solidarismo,
atenção dos Srs. Senadores, para prender a vigilância dos nobres com o mais accndrado espírito de sacriflcio, fizeram dele um ver•.
colegas, pois precisamos pesquisar, saber onde está a causa. E . dadeiro santo.
V. E•• complementou o meu discurso com as seguintes 'palavras:"!;:
Quem era Lcvy Miranda?
na pesquisa que vamos encontrar". Muito obrigado a V, I::x•
Nasceu a 5 de fevereiro de 1895, no interior do Estado da Bahia,
pertencendo a famma muito humilde. Fez sou curso primário em
escola pública na cidade de Nova Lagc, naquele Estado, e o ginasial,
O Sr. LulzCavaleante (Aiagoas-ARENA)- V. Ex• me permi- até o quarto ano, no Colégio Pedro 11, em Salvador, interrompendo
tiria uma breve interrupção, nobre Senador? (Asaentlmento do o curso em virtude de dificuldades financeiras para exercer seu priorador.)- Senador Fausto Castelo-Branco, cu lhe pedi este aparte meiro emprego como iaspetor de alunos no Ginãsio lpiranga pertenpara dar meu agradecimento ao eminente colega Evandro carreira.
cente aos irmãos !saias Alves de Almeida c Landulfo Alves de AI·
Confessei, hã pouco, ter absoluta repugnância até ao nome "droga''.
meida, este último posteriormente Senador da República e IntervenSe vou ao cinema e o enredo cdroga, saio no meio do·filme. ~ mcs· tor daquele Estado. Neste mister, dedicava-se espontaneamente,
mo uma alergia que até agora eu não sabia o porquê c S. Ex• me fez além de sua função precípua, aos cuidados dos pequenos enfermos.
conhecer.~ que o nobre Senador diz faltar alguma coisa ao drogado.
Consocciou-sc a 8 de .maio de 1920 com D. Maria Angelina de
Ele se desapegou da religião, dos mitos, da História. Eu sou um ho· Souza Miranda, pertencente a tradicional famllia b~iana, Nessa
mcm que tem profundo amor ao inito. Não quero dar demonstração ocasiiio trabalhava no Banco Nacional Ultramarino, que deixou
aqui de sabedoria nem de cultura, mas o meu livro de cabeceira é pouéó :tempo depois, para dedicar-se ao comércio a cuja atividade
sempre um livro de Mitologia. Fico embevecido com aquelas estórias
não'sc afeiçoou.
. .:.
fantasiosas de Júpiter, o maior namorador no mundo da fantasia;
Em 1928, ingressou como caixa do Banco :da·: Brasil,. sendo
com amores de Vênus; com as desventuras de Dido no seu amor a designado para a agência da cidade de São Félix. · ·
Enéias, aquele troiano a quem Evandro ajudou a vencer Turno e
Em junho de 1932, foi transferido para a asa.riiiia'.·dc· Barra
ganhar a mão da bellssima Lavlnia. Essa é a minha leitura favorita e Mansa, no Estado do Rio de Janeiro.
·
·
por isso lhe devo meus agradecimentos, Senador Evandro. Agora sei
Em setembro de 1933, cm virtude de enfermidade de sua éipasa,
porque tenho repugnância às drogas: porque amo os mitos..Muito solicitóu transferência para Salvador, onde permaneceu at~ março ·de
grato.
1935, quando foi transferido para a matriz do Rio de Janeiro, depois
de haver realizado grande obra social na Bahia, criando o Abrigo do
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO (Piaui-ARENA) - Salvador, para amparo dos mendigos. Sua obra chcsou aos ouvidos
Muito obrigado, Senador Luiz Cavalcante. Não preciso dizer aqui do Presidente Vargas que desejou que realizasse outra igual no Rio
da minha admiração e da autenticidade de V, Ex•, sobrepondo-se a dcJanciro.
A 25 de janeiro de 1935, fundou a Obra de Assist!ncia a Meneste Senado, Agora, cm vez de agradecer a V, Ex• tenho de fazê-lo a
V, Ex•s que complementaram muito bem o meu discurso. Um com a digos e Menores Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro. Em
autenticidade e o outro com a filosofia pura, sabidamentc conhecida, terreno doado pelo Presidente Vargas, cm Bonsucesso c donativos
de homem que lê, aprende e transmite aos outros. Obrigado a arrecadados em memorãvel campanha pública, inaugurou, cm 25 de
V, Ex•s.
dezembro de 1936, o Abrigo do Cristo Redentor, atualmentc com
I .SOO internados, mas que chegou a amparar, cm determinada época,
Para terminar, Sr. Presidente, poisjã estou fora do horãrio.
Nilo basta, pois, acionar o aparelho repressivo contra o vicio e cerca de 2.000. A partir desta época, com apoio do Presidente
Vargas, que doava os terrenos, c do pOblico de quem angariava re·
os viciados. Nem isto é mesmo o mais importante,
O fenómeno da expansão do uso de tóxicos c as causas de seu cursos, dedicou-se à construção de educandãrios para a juventude de·
tráfico nilo podem ser encarados de uma ótica simplista, com apelos samparoda, chegando a ter cerca de li estabelecimentos sob sua
·
constantes e contraindicados aos desencadeamentos de medidas le- direçilo.
Dcpoas de sua chegada ao Rio de Janeiro, ficou liberado de seu
gislativas rlgidas e antipedagógicas, que enquadram nas mesmas figu.
ras delituosns c tornam passiveis das mesmns sunçõcs penais, indistin· trabalho no Banco, por iniciativa do Presidente Dr. Leonardo
lamente, todos aqueles que se enredam nns malhas dos entorpecentes Trudu, para que melhor se dedicasse à sua obra. Em 1958, foi apon·
e das drogas nfins.
tudo depois de promovido ao último posto da carreira, Fiel de TesouPor todas essns razões b que, desta tribuna, desejo congrptular- reiro. Nesta ocasião, o Presidente do Banco do Brasil, Dr. Sebastião
me com o Governo, que, cm boa hora, se propõe, auxiliado por cre· Pacs de Almeida, chumou·o ao seu gabinete para lhe dar a noticia, di·
denciadas pessoas que integram o grupo de trabalho do Ministério zcndo que desejava fnzi':·lo pessoalmente, como homenagem pela
·
da Justiça, a reformular toda' a legislaçi\o cm vigor, para que o grave grande obra que realizara.
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-80Em julho de 1938 foi eleito, pelo Presidente Vargas, membro do
Conselho Nacional do Serviço Social, recentemente criado pelo Mi·
nistério da Educação.
Em 1949 foi condecorado ~elo Presidente Outra com comenda
da Ordem Nacional do Mérito. Foi condecorado também com a Ordem do Mérito Naval pelo Ministro Jorge Matoso Maia. Em 1959,
seu nome foi enaltecido no "Osservatorc Romano" c recebeu di·
ploma com bênção especial do Santo Padre Pio XII. Em 1958, rccc·
bcu das miios do Prefeito Sã Freire Alvim o titulo de Cidadão
Carioca, conferido pela Câmara de Vereadores.
Faleceu a 13 de novembro de 1969, depois de insidiosa en·
fermidade, síndrome de Parkinson, de que padeceu 14 anos.
Realizou pequenas obras sociais nas cidades de São Félix c
Barra Mansa.
Sua grande obra, porém, começou cm Salvador, em 1934, onde
fundou um asilo para mendigos com capacidade para 350 inter·
nados. Em 1936 fundou, no Rio de Janeiro, o Abrigo do Cristo Re·
dentar para internação de perto de 2.000 mendigos.
Em 1938, fundou o primeiro cducandârio para menores desamparados, com artesanato, Instituto Profissional Getúlio Vargas.
Em 1939, iniciou a construção da primeira c única Escola de
Pesca do Pais, na Ilha de Marambaia, inaugurada.em 1941, com ca·
pacidade para 350 menores, de atividadc encerrada cm 1965, quando.
a instituição passou por crise, em conseqUência, sobretudo, do decil·
nio de suas atividadcs, motivado por sua doença.
A seguir fundou os seguintes estabclcciincntos: Aprendizado
Agrlcola de Sacra Família; Abrigo Cristo Redentor de São Gonçalo,
no Estado do Rio de Janeiro; Patronato de-Menores de São Gonça·
lo; ·Escalá de Lavradores Vaqueiros Presidente Vargas, em Santa
Cruz, na cidade do Rio de Janeiro; Cidade dos Meninos Darcy
Vargas cm Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro; Instituto Na·
tijlina Janot, para Meninas, na Cidade do Rio de Janeiro; Escola
Agrícola de Mar~ípe, no Estado do Espírito Santo.
Estiveram sob sua direçilo, também, a Escola João· Luiz Alves,
na Ilha do Governador, por determinação do Ministério da Justiça e
o ínstituto Horácio de Lemos, para educação de Meninas, perten·
contes a instituição particular.
·
Partici~ou da construção do Abrigo do Cristo Redentor de Reei·
fc, colaborando com o Interventor Agamcnon Magalhães.
O Abrigo do Cristo Redentor de Silo Gonçalo c o Patronato de
Menores da mesma cidade foram edificados cm colaboração com o
Governador Amaral Peixoto, que doou os respectivos terrenos.
Nem todas estas instituições, porém, licaram sob seus ausplcios.
Algumas, posteriormente, se tornaram autônomas. As que Levy diri·
gira, a princípio, constitulram a Sociedade Civil Abrigo do Cristo Re·
dentar, transformada em Fundação, cm 1943, por Decreto do Presi·
dente Vargas, sob a designaçào de Fundação Abrigo do Cristo Rc·
dentar.
Muitos desses cstnbclccimentos cerraram suas portas, alguns
anos depois, por motivos diversos c alguns voltaram às suas origens.
Presentemente, sob essa denominação, continuam cm ntividadc
os seguintes:
Abrigo do Cristo Redentor, cm Bonsuccsso, na Cidade do Rio
dcJanciro, com 1500 internados c Creche com 70 crianças; Cidade
dos Meninos Darcy Vnrgas, cm Duque de Caixias, com 970 menores;
Escola Agrlcolu Rodolfo Fuchs (antigo Aprcndi~ado Agrícola da
Sacra Famllía), no Municlpio de Vassouras, com ·450 menores; Esco·
la Agropccuària Rafael Lcvy Miranda (antiga Escola de Lavradores
c Vaqueiros Presidente Vargas), cm Santa Cruz, com 410 menores,.,
Sr. Presidente, quis trazer para os anuis do Senado um pouco da
vida do grande c benemérito baiano, Lcvy Miranda, estou por dizer,
cidadilo do Brasil, cuja vida c obra dignílicam o género humano.
Ora bem, num instante diflcil, quando .tantos hor(orcs assus·
tum, estarrecem, chegam a nos encher de medo, c Abrigo ~c Cristo
Redentor marca u ligura singular de um homem bom, CUJO lcgttdo
vai cumprindo fielmente a suu nobre missão de servir, com o elevado
sentimento cristilo. E serve a qucm7 Aos pobres, aos fracos, aos pe•

e·

qucnos, aos necessitados.
Essa é uma resposta nos que nada fazem, nem acreditam em
nada.
Dai porque trago nesta oportunidade o nome da E~m• Sr~
Margarida Oliveira Araújo, atual provedora da Fundação Abn$o
do Cristo Redentor c continuadora da grande obra de Lcvy Miranda.
Profundamente humana, dedicada, caridoso, D. Margarida sem'
pre manifestou especial carinho pelos desvaUdos, principahncn!• pe·
las crianças.
Em 1940, colaborou intensamente com Raphacl Lcvy Miranda,
par.a a obtenção de recursos destinados ao custeio daquela obra de
benemerência.
Durante a 11 Guerra Mundial, O. Margarida fez·sc presente,
emprestando a sua solidariedade aos necessitados, pelo que viria a
receber o grau de Tenente, conferido pela Cruz Vermelha Brasileira,
ao completiu o curso de "Voluntária Socorrista".
Em 1954, escreveu o livro educativo "Monumentos do Distrito
Federal", revertendo à Fundação Abrigo do Cristo Redentor o
produto da sua vendagem. Em 1969, jã Conselheira, eleita que fo_ra
em 1956, por indicaÇão de Lcvy Miranda, assumiu a Provcdona,
num momento difícil para·aqucla nobre instituição que atravessava
grandes problemas financeiros, ameaçando o colapso de sua assistên:
cia social a mais de 2.000 (duas mil pessoas) -velhinhos, crianças c
enfermos. Mas não desanimou. Teve oânimo de aceitar, possulda de
fé c sensibili~ada pela triste sorte dos pobres abrigados. Cumpriu a
sua difícil missão. Hoje a Fundação Abrigo do Cristo Redentor é
uma entidade sólida, cm situação de equilíbrio financeiro c excelente
condições funcionais, que a tornam merecedora do conceito c do
respeito do público e das autoridades pela magnifica assistência so·
cial que presta a cerca de 4.000 internos.
Tendo dedicado grande parte de sua vida a obras assistcnciais
no Rio de Janeiro, D. Margarida mereceu da Assembléia Legislativa
o título de "Cidadã Benemérita do Estado da Guanabara", cm rc·
conhecimento pelos relevantes trabalhos prestados à causa social,
sempre movida pelo amor a Deus e ao próximo.
Consigno aqui louvores a ,quantos deram um pouco d~ coração,
ajudando a Lcvy Miranda, na conscca~ilo de um trabalho mgentc, c
que, graças a Deus, tem continuidade, sobremodo porque encontrou
o rcspatdo de uma criatura bonissima c cheia de benemerência, que í:
D. Margarida Oliveira de Araújo. (Multo.bem!)

p.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Jcssé Freire.
O SR. JESSt FREIRE (Rio Grande do Norte-ARENA}
(P.ronuncla o seguinte dhcuno) -Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Na história econômica do mundo contemporâneo, os últimos
aitos inscrevem-se como dos mais perturbadores, pela soma de per.plexiduiles, vicissitudes e problemas que trouxeram para todas as
economias, industrializadas ou cm processos de desenvolvimento,
Não podemos apenas inseri-los na alternância d~ ~crlodos de
prosperidade c de recessão, cuja presença no após-guerra jamais cxi·
biu as características dramâticas' que marcaram, por c~cmplo, a
grande depressão iniciada com a crisc.dc 1929. O que veio a distin·
gÚir a é:pàcq atual foi, notadamcntc,'o profundo c inesperado impac·
to da elevação do preço ~o p~trólco sobre uma situação que jâ se
mostrava conturbada pelas dificuldades do sistema monctàrio
internacional que levaram ao colapso o acordo de Brctton Woods.
A brusca c violenta alta de cotnçilo do óleo cru ac:lcrou a infla·
ção nos pal~cs mais desenvolvidos c impôs râpido movimento as·
cencional nos preços de outras matérias-primas c produtos de base,
sustentado por expectativas de maior consumo cm países com ati·
vidadcs industriais em expansão, Mas, ao Indo deste quadro, o dcs·
locumento de capitais para os palscs produtores de petróleo provo·
cou tensões no balanço de pagamentos da maioria dos importadores
de petróleo e com elus surgiram freios à expansão das economias c
medidas restritivas às importnçõcs, resultando desta intcraç!lo de
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-81fatores que o.comércio internacional, cm 1974 c segundo o GATT,
eXperimentou a menor taxa de crescimento dos últimos anos.
Para os países cm desenvolvimento, cuja integração à economia

mundial reflete-se, sobretudo, na alta proporção de suas receitas
cambiais derivadas das vendas de produtos primários, a conjuntura
mundial teve repercussões divergentes, consoante suas posições pc·
rantc a economia do petróleo. Para os exportadores do combustivcl
abriu horizontes não sonhados. Para a maioria - a dos importadores de petróleo- a alta inicial c generalizada das ·matérias-primas
exportadas contrabalançJu cm parte os novos gastos de divisas. Mas
o impulso inicial rápido esgotou-se, pois confrontaram-se com maior
oferta de seus produtos a nível mundial, precisamente no momento.
cm que a recessão dos paísçs consumidores reduzia a demanda, seguindo-se, cm decorrência, a queda das cotações.
Para a economia como um todo- c isto ocorreu com o Brasil muitas vezes as exportações cm maior valor de alguns. ,produtos
conseguem conjurar os efeitos das reduções sofridas por menores
vendas de outros. Mas tal comportamento pode encobrir dcscquiUbrios sócio-cconômicos que afloram, de imediato, quando regiões
· de um país dependem de atividadcs que se vinculam a um produto
preponderante na economia local.
Tal é o caso do algodão, produto de vital importância para a
economia do Rio Grande do Norte. A conjuntura algodoeira
mundial, aliás, reflete todas as alternativas vividas pela economia
internacional, nos últimos dois anos.
O índice que sintetiza todas as forças agindo nos mercados, ou
seja, o preço do algodão, mostra rápida elevação a partir de meados
de 1972/73, para atingir um máximo cm janeiro de 1974, jâ sob o
impacto dos acontecimentos pol!ticos c cconômicos de que foi· palco
o Oriente Médio. Desde então passou a sofrer contínuas reduções,
cujo ponto mínimo só foi atingido em janeiro de 1975.
. As cotações CIF Liverpool, por exemplo, do algodão do Brasil,
Silo Paulo, tipo 5, elevaram-se de 30,88 cents a libra peso, cm agosto
de 1972, para 80,97 ccnts cm janeiro de 1974. No mesmo sentido o
preço do algodão da Califôrnia passou de 33,69 para 98,56 ccnts, no
mesmo período, ·enquanto ·que o do México subia de 33;63 para
90,20 ccnts. Assim ocorreu com os tipos das demais procedências.
Contudo, já cm dezembro de 1974, as cotações oscilavam cm
torno de 50 ccnts a libra peso.
Comparando-se esta última cotaçilo com os preços de 1972,
verifica-se que ainda é superior a então vigente. O mesmo pode dizerse das aluais cotações. Todavia, esta comparação merece ser correta·
mente analisada, pois se levarmos cm consideração apenas o
comportamento dos preços nos mercados, olvida-se a outra faceta
do processo de produção que tão de perto interessa aos cotoniculto·
rcs: os custos. Tal aspecto foi n:centcmcntc enfatizado pelo Comitê
Consultivo Internacional do Algodão, ao afirmar que "os cultivado·
res de algodão cm todas as partes do mundo estão sendo vítimas de
pressão dos custos c preços. Durante 1974/75, os preços permaneceram muito abaixo do que foram um ano antes, enquanto que os
custos de produção continuaram a ~umcntar. Em muitos países, os
cultivadores padecem não só da alta dos preços de alguns insumos
importantes, especialmente dos fertilizantes, pesticidas c mão-de·
obra, como também da escassez deles cm alguns casos".
~ este o ponto crucial para os agricultores, que viram os preços
obtidos não mais cobrir os custos de produção, agravando-se a situa-

ção pelo fato de não encontrarem cscoamcnio para o fruto de seus
esforços quotidianos.
Na verdade, o comportamento da produção c do consumo
mundial de algodão, se examinado a partir de 1967/68, já
demonstrava sinais de desequilíbrio, a principio de reduzidas proporções, mas que se acentuou com o colher das safras. Daquele ano
·agr!co1a até de 1973/74, a produção aumentou 25%, enquanto que o
consumo somente cresceu 13,5%, provocando o acúmulo de estoques.
Ainda para a presente temporada, ou seja 1974/75, o panorama
manteve-se inalterado. Registrou-se· incremento da supcrf!cic culti·
vada em todo o Mundo, da ordem de 1,5 milhão de acres, que

deverão produzir quando muito cerca de 2oo:ooo fardos de algodão a
mais, cm decorrência de pronunciada quebra de produtividade, fruto
de condições dcsfavorâvcis do tempo e do uso inadequado .de
fertilizantes, em diversos pa!scs. De qualquer forma, a produção
mundial ntingirll a cerca de 13,7 milhões de toneladas métricas. O
que parece mais importante é que esta produção cncontrarâ, no
presente ano, consumo mais restringido, da ordem de 58,4 milhões
de fardos, significando redução de 3 milhões de fardos, cm relação
ao ano anterior, conseqUência, cm sua maior parte da baiKa do ritmo
de produção da indústria têxtil, cm todo o Mundo atravessando dif!·
cil situuçíio. Prevê-se que o's estoques dispon!vcis, finda esta safra,
somarão 4,5 milhões de fardos acima do ano anterior.
Conjuntura desta natureza teria que repercutir desfavoravelmente sobre a economia algodoeira do Brasil, um dos grandes
produtores do Mundo.
De acordo com as estimativas preliminares do Comitê Consultivo Internacional do Algodão, o Brasil ocupa a sexta posição como
produtor desta fibra, apresentando-se cm sétimo lugar como
exportador para os mercados mundiais. Estas indicações nos
mostram a importância do algodão para a agricultura do Pais,
importância que avulta quando a relacionamos com determinadas
características das regiões cm que é cultivado.
Queremos nos referir cm especial ao meu Estado, Rio Grande
do Norte, que poderá servir de exemplo para todo o Nordeste. Se
considerarmos as estimativas da produção do algodão cm caroço do
Brasil, a do Rio Grande do Nortc corresponde a cerca de 5% do
total. Muitos Estados se lhe avantajam cm quantidade produzida: no
Sul, Siio Paulo c Paranâ; no próprio Nordeste, Ceará c Para!ba. Para
o ano de 1972, o Rio Grande do Norte contribuiu com 110.513
toneladas para um total d~ 2.270.636 toneladas; no ano seguinte,
para uma produção nacional de 2.256.459 toneladas, a parcela
daquele Estado foi de 125.401 toneladas, relativamente um pouco
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Todavia c nisto gostar!amos de colocar especial ênfase, tats
números mal permitem que se perceba a realidade sóci?·econõmica
que está subjacente, o complexo das relações humana~ q~c traduzem
cm sua frieza, c que deve ser considerado à luz do·cstágto de dcsen·
votvimcnto regional.
O algodão í:, na realidade, o sustentáculo econõmi~o. da população de determinadas zonas do scr.tão c do agreste ~orre-rto·g~~ndcn·
se, c sua cultura, ainda que cm condições de batxa produttvlda~c,
garante a renda de proprictârios rurais de toda a escala de pr.oduçao
c, principalmente, do pequeno agricultor que trabalha cm terras
alheias. Sua produção é feita muitas vezes ao lado de pla~tações _de
gêneros alimentícios de consumo local, c, ·sobretudo, ~ua t~po~an·
cia avulta nas terras scmi-llridas, porque as caractcr!sttcas chmáttc~s
prevalecentes não permitem que outro cul~ivo o substitua. A dcs~ct:
to da forma rudimentar de produção que amda se encontra, constttut
elemento decisivo para fixa~ o homem ao solo.
.
Diante deste qundro, pode-se aquilatar o impactd ~·.uma cn.se
no mercado internacional do algodão, para o qual se dtngc granoc
parte da produção brasileira. Tal é a situação que ~nfrcnta o pequeno lavrador ôo Rio Grande do Norte, que se dcdtca ao produto, c
que na estrutura da produção é o que mais sofre com as vicissitudes
do mercado.
O n!vc1 de nossas exportações de a1godilo cm rama, no
qUinqUênio passado, é revelador da crise algodoeira nacional, c
particularmente nordestina:
1970- 342.382 t.
1971 - 226.806 t.
1972- 284.223 t.
1973- 282.867 t.
1974- 83.160 t.
Houve, portanto, uma queda de quase 75% no último ano. Em
termos de receita cambial, as exportações do algodilo cm rama baixaram de 218 milhões de dólares cm 1973 para 90 milhões no ano passado.
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isso, ncumularnm·sc estoques que atingiram o montante de
110.000 toneladas.
A conjuntura internacional, delineada cm seus traços principais
no inicio desta exposição, terminou por trazer transtornos adicionais
de outra ordem à economia algodoeira nacional. A queda do ritmo
das atividadcs da indústria t~xtil cm todo o mundo coincidiu com o
agravamento da situação do balanço de pagamentos da maioria dos
paises industrializados, dando lugar ao nascimento de políticas
dcrensivas no comércio internacional. Quadro de tal natureza é
pouco propicio à liberalização das trocas entre as nações, 'mesmo
quando se trata de atender às justas reivindicações dos paises cm
dcscôvolvimcillo, que têm na indústria de tecidos uma das que neles
absorve ponderável parcela da mão-de-obra ocupada e constitui
mesmo o supor,tc económico de inúmeros aglomerados urbanos.
A decorrência imediata traduziu-se nos obstáculos c proibições
que muitas nações impuseram ·ao livre acesso a seus mercados dos
tecidos de algodão brasileiro.
Mesmo com a consciência de que a melhoria da conjuntura que
hoje domina o mundo do algodão pode ocorrer em ruturo·não muito
distante, c novo período de bonança pode ressurgir, i: preciso evitar
que tais medidas protccionistas se institucionalizém como parte intc·
grant~ das relações entre paises industrializados e em desenvolvimento, rrustrando as esperanças de um sistema de relações comer.
ciais onde sejam minimizados ps ercitos das restrições quanÚtativas
impostas aos produtos têxteis.
·
Devemos salientar que as dificuldades encontradas pelos
cotonicultores exigiram do Governo medidas, cm várias áreas de sua
atuação, visando a minorar o impacto da crise que sobre eles se
abateu. Cumpre destacar a moratória de 60 a 90 dias para seus di:bi·
tos; a prorrogaçãó' do prazo para recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias; a revisão dos preços mínimos do algodão
em pluma, levando-se em conta os aspectos sociais do setor; a aquisição dos estoques ainda não vendidos' e existentes nas razcndas; a
instituição de um crédito de 7% do ·Imposto sobre produtos
Industrializados na exportação do algodão em pluma,· possibilitando
equiparar o preço do algodão brasileiro ao do produzido no Hemisl'êrio Norte c, recentemente a prorrogaÇão por 30 dias do prazo de vcn:
cimento dos Empréstimos do Governo F~deral, outorgados aos
produtores e beneficiadorts nordestinos do algodão c a se vencerem,
de junho passado.
Como se observa, o Governo dispõe no momento de uma série
de instrumentos de aÇão, de dircrentes tipos, sobressaindo-se os de
caráter monetário e fiscal, capazes de ser acionados no momento
julgado mais certo para compensar determinadas situações de ordem
conjuntural. Estas medidas, por sua própria natureza transitórias,
evidentemente nilo invalidam a necessidade de se proceder em cada
Estado produtor de algodão, ii adoção de um elenco de providências
no campo da agronomia da qual resulte a imprescindivcl melhoria da
qualidade c produtividade das culturas, mediante técnicas modernas
de cultivo c aplicação racional de adequada adubação química.
A õnrasc que colocamos na apreciação das medidas conjuntu·
ruis de acionamento imediato cm todas as ·áreas governamentais,
resultou das recentes propostas para criação de institutos especializa·
dos para intervenção na economia algodoeira do Pais, com o louvá·
vel intuito de proteger a produção, agora em sérias dificuldades.
Será, porém, que a implantação de tais organismos concorrer{\
para a consecução dos fins pretendidos?
Para medidas de ordem conjuntural jâ dispomos de órgãos, nos
dircrcntes sctorcs da economia, capazes de agir prontamente cm dcresu do cotonicultor. No que tange à parte técnica, não carece o Pais de
instituições cientificas e de experimentação ugrCcola de alto conceito,
prontas a colaborar no aprimoramento das lavouras. No próprio
Rio Grande do Norte, orgulhamo-nos do excelente trabalho de·
senvolvido pela Fazenda Silo Miguel, considerada recentemente "o
mais perfeito órgilo controlador de sementes de nlgodilo, nu árcn pri·
vadn, nó Br~~il''.

A criação de um instituto pnrn o algodilo representaria, a nosso

ver, rormoçilo de poderosa máquina burocrática pura atender situoções que se ofigurum conjunturais. Cabe recordar, aliás, que jii em
1949, o I! Conrcrêncin Nocional dos Clu"cs Produtoras, reunidas cm
Araxú, adv~r!io que "tais orgonismos ou institutos podem desviur-se
de suas finahdodcs, dcscambando para os males do burocratismo
exagera~ o, adotando tratamento nuo equitativo entre as regiões gco·
cconôm•cas do Pa!s, ou interrcrindo por meio de ruinoso concorri:n·
cia, na prqduçuo e no comércio, a umbos perturbando e a;sim se
'
tornando noc1vos às aspiroçõcs do bem social",
Vale salientar, cm abono desta tese, que as expectativas sobre o
comportamento do mercado algodoeiro internacional, no próximo
uno, jil se revelam otimistas, pois observam-se indCcios precursores
de recuperação.
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O Sro Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB)- Senador
Jcssé Freire, V. Ex• permite um aparte?
O SR. JESSt FREIRE (Rio Grande do Norte-ARENA) Com muito prazer.
·
O Sr. Agcnor Maria (Rio Grande do Norte-MDB)- Eu, in·
relizmente, estava afastado do plenário, na Comissão de Orçamento,
quando V. Ex• iniciou o seu discurso. Mas V. Ex• acaba de rcrcrir·
se ao problema do aprimoramento do nosso algodão, Na realidade,
o algodão se divide em tri:s categorias: o herbáceo, que é a fibra
curta c que vai da fibra 24/26 à 26/28; o algodão-sertão, que é a fibra
28/30 • 30/32; c o algodão seridó, derivado do mocó, que 1: a fibra
longa e que vai das fibras 34/36 • 36/38 • 38/40, até 40 c 42 milimc·
tros. O aprimoramento do algodão, especialmente do scridó, na mi·
nha maneira de ver, só será possível, se as usinas descaroçarem o aJ ..
godão tão-somente daquela região, porque a mistura do algodão seri·
dó, fibra longa, com o algodão-sertão da zona oest~, pelo menos do
Rio Grande do Norte, cria um problema de ralta de uniformidade no
produto, Esta unirormidadc não i: descoberta a olho nu. Mas, qunn·
do o algodão seridó é exportado para a Alemanha, para a França ou
mesmo para a Inglaterra, nas carrctilhas dos cotonifícios, cai toda fi·
bra inferior à libra 3tf/36, como csperdicio. Esse espcrdicio tem acar·
retado, justamente, um ónus realmente muito grande contra o algo·
dão scridó, contra o algodão fibra longa; c acontece, justamente, por·
que as usinas compram algodão de vârius regiões; c comprando fica,
na realidade, dificil separar o algodão fibroso, ou seja o fibra longa,
do algodão de libra intermediária que é o do sertão. O algodão scri·
dó libra h,rga só é produzido numa pequena raixa do Cearâ, do Rio
Grande do Norte c da Paraíba; no resto do Brasil niio se produz esse
tipo de algodão. Acredito que a única maneira de dar a este algodão
a unirormidadc, que é a ünicà coisa que lhe ralta, pois o nosso algodão só é inrerior ao do Egito em unirormidadc- c essa uniformida·
de niio depende do agricultor, mas de quem descaroça- seria haver
um principio áe determinação, no qual o algodão fibroso, dessas re·
giõcs, rosse descaroçado tilo-somcntc ou produzido dentro dessa rai·
xa. Isto porque, nu realidade, enquanto o usineiro, que i: o inter·
mediário entre os cotonificios e o produtor, descaroçar o algodão
misturado, vamos continuar a perder um preço melhor para o nosso
produto, pois a Inglaterra, a França c a Alemanha prcrercm o algodão do Egito, 20%, 30% mais caro, porque, justamente, ralta uo nos·
so essa unirormidade. Eu parabenizo V. Ex• por trazer no conhc·
cimento da Casa esse trabalho muito bem rei to c, independentemente
de congrutular·mc, estarei apoiando, neste ensejo, o seu pronuncia·
mento, porque ele representa, pura o nosso pequenino Estado, uma
oportunidudc realmente muito interessante, Muito obrigado a
V, Ex•

O SR. JESSll: FREIRE (Rio Grande do Norte-ARENA) Agrudeço, por oportuno e inteligente, uparte de V, Ex•, nobre Scnu·
dor Agenor Muriu. Quero dizer que, evidentemente, sorrcmos, no
pnssudo c nu atuulidudc também, ulgumas decepções, pela diversifi·
cnção du nosSII fibra nobre, quando us múquinas européias u rejci·
tum. Evidentemente, V. Ex• tem total ruzão. O olgoduo cgCpcio é
ven~ido 30% mais curo do que o nosso nlgoduo mocó; mas hú
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-83uniformidade na sua fibra. Evidentemente, os descaroçadores nacio· recente instalação de novos parques fabris deste sctor, que pura ele
nais ainda ni!o estão tecnologicamente preparados para a disputa, no não iriam se niio encontrassem vantagens locacionais propícias pura
mundo sofisticado da indústria tôxtil moderna, com outros garantir o sucesso dos empreendimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, (Multo bemt Palmas,)
descaroçadores do Egito, particularmente, que é o nosso principal
concorrente, seguido, se não me falha a memória, do Peru, que tnm·
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
bém tem um bom algodão.
ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
Agradeço o oportuno aparte de V, Ex•, conhecedor c expert
O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA)
que é, porque conhece, como ninguém, a problemâtica algodoeira
(Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nacional c internacional.
Abordarei, hoje, da tribuna do Senado, um aspecto bastante
Continuo, Sr, Presidente,
Devido nos tlltimos acontecimentos, calcula-se que a produção positivo c de grande relevilncia para os trabalhadores fcrroviârios, os
algodoeira mundial sofra, na próxima safra, redução da ordem de 4 li quais, antigamente, juntamente com todos os outros funcionârios da
5 milhões de fardos, rcnctindo o aumento dos custos de produção Central do Brasil, tinham direito a passagens gratuitas, para si c seus
que, aliado à baixa das caiações do algodilo, induziram muitos familiares,. Hoje, a Rede Ferroviária Federal nilo as concede mais,
agricultores de vãrios países a dedicar-se a outro tipo de cultura, o nem mesmo com descontos. .Medida bastante injusta, que nilo pode
·
que, infelizmente, no nosso Rio Grande do Norte, nilo é possível, co· ser explicada.
Os
trabalhadores
fcrroviãrios,
Sr. Presidente, exercem seus servi·
mo V. Ex• sabe, nobre Senador Agcnor Maria. Eles podem mudar
as suas culturas; podem divcrsilic:í-las; mas, infelizmente, lá no nos· ços com sobriedade que a responsabilidade requer. Silo gente humil·
so Scridó, no Ccarâ c na Paralba, nas regiões dos nossos sertões, de que nilo pode destacar parcela, por menor que seja,. de seus
somente o algodão arbóreo, o algodão que chamamos, no nosso Es· .sal4rios, .Para pagamento de transporte, paru si c para suas famllias.
engraçado como se exige pagamento para o pessoal que trabalha
lado, algodão scridó, algodão moc6, somente essa cultura pode
em serviço de transporte.
prevalecer naquela região, inóspita.
A suspensão' dos passes gratuitos dcu~sc cm janeiro deste ano,
O próprio preço do produto, que descendeu a um mlnimo cm
janeiro de 1975, mostra-se mais firme e de 46,00 ccnts por libra CIF pela Prcsid~ncia da Rede Fcrroviària Federal. A medida continua
Europa do Norte, atingiu 54,20 ccnts cm 26 de junho passado, A alta gerando protestos de toda a classe, O trabalhador humilde procura
do petróleo, provocando o aumento dos preços das fibras artificiais, sempre viver, modestamente, dentro de seu parco orçamento.
concorreu, de certa forma, para que os tecidos de algodão deixassem Qualquer medida, que vise a agravar tal orçamento, tumultua ainda
de sofrer concorrência mais aguda dos produtos sintéticos. Espera o mais a sua situação, como foi o caso da suspensão das passagens
Comitê Consultivo Internacional do Algodão, que o consumo alcan- grátis pela RFF.
Acredito que o bom senso, aliado ao espirita de solidariedade c
ce melhores níveis na temporada 1975/76, provocando a expansilo
do comí:rcio internacional, visto que as últimas estimativas indi· como fator de estímulo aos seus trabalhadores, fará com que a Rede
cavam que os estoques cm poder dos importadores eram "extraordi· Ferroviária restabeleça a gratuidadc dos passes para os ferroviários.
f: uma questão de justiça, que todos apoiarão c aplaudirão.
nariamcntc baixos".
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)
Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejamos deixar
bem claro que a conjuntura algodoeira internacional, que em rápidas
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farab)- Concedo a palavra
pinccludas retratamos, seus rcnexos na economia do Rio Grande do ao nobre Senador Paulo Guerra.
Norte, bem como as perspectivas para um futuro imediato, indicam·
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco-ARENA) (Pronuotia
nos a necessidade de enfrentar situações semelhantes não com a
criaçilo de novos 6rgiios de duvidosa eficâcia, mas com a consciência o seguinte discuno.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto à tribuna do Senado para falar mais uma vez sobre o an·
de que será através de iniciativas dinâmicas no campo empresarial
que encontraremos a base para dar ao pequeno c sofrido agricultor gust.iantc problema das últimas enchentes que cruel c tão
impiedosamente atingiram Recife, Olinda e mais algumas cidades do
do nosso Estado possibilidades de melhores padrões de vida.
interior de Pernambuco,
O Sr. Agenor !\.!Iria (Rio Grande do Nortc-1>1DB)- Nobre
E o faço, Sr. Presidente c Srs. Senadores, para traduzir um apelo
Senador Jessé Freire, V. Ex• me permite mais um aparte?
ao eminente Presidente Ernesto Gciscl, que inspirado no seu
patriotismo e na sua missão de estadista, sempre preocupado em
O SR. JESSF.: FREIRE (Rio Orando do Norte-ARENA) fazer presente o seu patriótico governo aos diferentes problemas da
Com muito pra~cr.
administração do País, não mediu esforços nem poupou recursos no
O ~r. Agenor Marta (Rio Grande do Nortc-MDB) - O sentido de ajudar a reparar o• danos e as seqUelas deixadas pelas
pronunctamcnto de V. Ex•, independente de apresentar a defesa da âguas em Pernambuco.
cotoni~ultura bras.ilci~a, especialmente da nossa região, tem um fun·
Nilo relembrarei, neste pequeno discurso, o elenco das provi·
do soctnl de alta stgntficaçilo. A cultura algodoeira difere da cultura di':ncias determinadas pelo eminente Chefe da Nação, muitas das
da •.una-de-açúcar, do café c do sisai, pois ela í: uma policultura. Na quuis jâ em fase de execução. Todos nós, que vivemor em Pernambu·
realidade, a cotonicultura absorve quase toda a mão-de-obra toda a co, ou os que ali testemunharam os efeitos da calamidade que tão du·
fam(Jiu, no seu cultivo e no trato c, ainda mais, plnqta-sc o ~lgodiio,
ramcnte nos,atingiu, sabemos que tanto a classe media como os mi
o feijão e o milho. Esse tipo de cultu~a representa, para um Pais lhares de pessoas de menor poder aquisitivo, regressando dos abri·
como o nosso, onde a ociosidade é grande, algo que deve ser prcscr· gos, voltaram às suas casas após total perda dos seus bens, ficando,
vado cm termos nilo só econõmicos, mas também sociais. Muito apenas, com a capacidade de luta que tão bem caracteriza o povo per·.
obrigado a V. Ex•
nambucano. E, de maneira especial, os profissionais libcruis, rcprc·
sentados pelos médicos, dentistas, advogados, jornalistas, profcs·
O SR. JESSF.: FREIRE (Rio Grande do Norte-ARENA) sores c funcionários públicos, como também os militares da ntiva c
Muito obrigado pelo aparte de V. E~•
Será não apenas com a •imples colheita c venda do produto co· du reserva que, em sua grande maioria, integram a classe m~dia,
mo insumo para as indústrias de outros pulses c Estados, mas me· estilo sendo atendidos pela Cuixa Econômicu Federal, encarregada
diante o aproveitamento do algodão como matéria-prima dos estubc· de fuzcr o financiamento às pessoas llsicas.
A rede bancâriu ·oficial c privada, através de repasse do Banco
lccimcntos fabris, levantados cm território potiguar, transformando
nosso Estudo cm verdadeiro pólo da indústria de confecções de Centro!, está utcndendo plenamente à indústriu c ao comércio dentro
roupus, pura u qual revela possibilidades rcuis, demonstradas com 11 do programa de ussistôncia determinada pelo Excelentíssimo Senhor
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-84Presidente Geisel, a juros de seis a oito por cento com prazo de
carência.
Acontece Sr. Presidente, que apesar da patriótica orientação do
Presidente da República c da cOciente atuação do Presidente da
Caixa Econômica Federal, esta, talvez por não integrar a jurisdição
do Banco Central do Brasil, não vem atingindo os objetivos dcsc·
judos pelo preclaro Presidente Ernesto Gcisel c também pela sua
administração, chcOada pelo ilustre homem público Dr. Karlos
Rischbienten, uma vez que, segundo informações que me fornc·
cerum, a Caixa Económica Federal, nilo possuindo uma grande
massa de recursos disponíveis para subsidiar os juros dos cm·
préstimos às pessoas físicas, organizou a seguinte tabela para finan·
ciamcnto:
Empréstimos até CrS 5.000,00- 8% conseqUentemente subsi·
diados pela própria Caixa;
De CrS 10.000,00- 12% ao ano: de CrS 15.000,00- 15% ao
ano e, os de CrS 20.000,00, que é o teta mâximo- 18% ao ano.
Espero c conOo, Srs, Senadores, que o eminente Presidente Er·
nesto Geiscl, ao tomar conhecimento desse tratamento desigual, dis·
pensado com muita justiça às pessoas jurídicas (.Comércio c Indústria) de maior poder de recuperação c o que vem sendo
destinados às pessoas físicas, determinará providências justas c
humanas, no sentido de ajudar, com merecida eqUidade, a todos que
sofreram direta ou indirctamcntc as conseqUências da última enchente, determinando que os juros dos empréstimos às pessoas
ffsicas, sejam de 8%, conseqUentemente subsidiados como foram os
correspondentes às pessoas jurídicas, simplificando, ainda, o processo de atendimento, como seja, diminuindo as exigências, a fim de
evitar que as pessoas necessitadas dos empréstimos. percam cerca de
seis a dez dias cm busca de documentos exigidos, fato que contribui
ainda mais para agravar sua situação financeira c que nem scmprc,sc
justifica pela pequena quantia do empréstimo a conseguir.
O segundo apelo é que a Legião Brasileira de Assistência receba
igualmente da Loteria Esportiva, que semanalmente drena para o
Centro-Sul parcelas pondcrãvcis da economia pcrnambucana, um reforço para completar o exaustivo trabalho de assistência que vem
sendo prestado pelo ilustre Governador Moura Cavalcanti c pela sua
excclcntlssima esposâ D. Margarida Cavalcanti, como também pelo
Prefeito do Recire, Dr. Antônio Farias c sua esposa O. Gcralda
Farias.
São esses os apelos que faço, cm nome de Pernambuco, ao cm i·
nentc Presidente Ernesto Gcisel, já detentor da nossa gratidão.
(Multo bem!)
O Sr. Dirceu Cardoso (Espírito Santo-MDB)- Sr, Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
a V, Ex•, pela ordem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo-MDB) (Pela
ordem,)- Sr. Presidente, verifica-se, circungirando o olhar pelo pie·
nârio, que nao hâ número de Senadores suficiente para a

continuação da sessão, segundo o art, 180 do nosso Regimento
Interno.
Assim, Sr. Presidente, havendo ainda oradores inscritos, isso de·
monstra, niio o desapreço c a desatenção para com o plenário, mas a
multiplicidade de Comissões que, agora, estilo cm trabalho, exigindo
a atenção c a presença dos Srs. Senadores, que não podem estar prc·
sentes no local da sessão,
Portanto, c6m base. no art. 180 do Regimento Interno, requeiro
a V. Ex• que suspenda a sessão, pois não há número suficiente para
sua continuação,
O SR. PRESIDENTE (BeiiJamlm Farah) - A questão de or·
dem de V. Ex• procede.
Vou encerrar a sessão, antes lembrando aos Srs. Senadores que
o Senado estâ convocado para uma sessão extraordinária a realizar·
se hoje, às, 18 horas c 30 minutos, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 52, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de.
seu Parecer n• 330, de 1975), que suspende a proibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prc·
reitura Municipal de Garça (SP) eleve em CrS 3,000.000,00 (três mi·
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 331, de 1975, da Comissão:
-de Constlllllçio e Justiça, pela Constitucionalidade c Juridi·
cidade.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 57, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 357, de 1975), que suspende a P,roibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, ac
1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que o
governo do Estado do Rio Grande do Sul eleve, cm CrS ...
1.500.000,000,00 (um bilhão c quinhentos milhões de cruzei·
ros), o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 358, de 1975, da Comissão:
-de Constlllllçio e Justiça, pela Constitucionalidade c Juridi·
cidade do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Estâ encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e lO minutos.)
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124• Sessão da 1' Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 3 de setembro de 1975
(Extraordlnirla)
. PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVEs·

Ãs 18 horas elO minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard - Evandro
Carreira- José Esteves- Cattctc Pinheiro:_ Jarbas PassarinhoRenato Franco - Alexandre. Costa - Fausto Castelo-Branco Hclv!dio Nunes - Pctrônio Portclla - Virgflio Tllvora - Wilson
Gonçalves - Agcnor Maria - Dinartc Mariz - Jcssé Freire Domlcio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante Tcoiônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Saillos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezcnde- João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Satur,nino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim- Gustavo <::apanema -Itamar Franco- Franco
Montoro ~ Orestes Quércia - Orlando Zancancr - Benedito
Ferreira- tâzaro Barboza- Osircs Teixeira -ltalívio CoelhoMendes Canalc- Saldanha Dcrzi '- Accioly Filho - Leite Chaves
- Mattos Leão- Evclâsio Vieira -·Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (WI110n Gonçalvn)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que scrA.Iido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
~ lid1>o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l47, DE 1975
Coacede p - livre 11011ren da Rede Ferrovl,rla Federal
a aeua empreaadoa, e d' oalna provlditlclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~ concedido passe livre, com validade para todos os
serviços fcrroviãrios operados pela Rede Fcrroviâria Federal nos di·
!'crentes Estados da Federação cm que isso ocorrer, aos strvidores da
di tu empresa.
§ I• O direito ao passe a que se refere este artigo é cxtc~sivo a
todos os servidores da Rede, seja qual for o vinculo cmprcgatlcio que
o liga a ela, o grau hicrãrquico do cargo ou função que desempenha c
o nivcl salarial cm que estiver.
§ 2• Todos os fcrrovir~rios aposentados do Pais, ainda que suas
aposentadorias datem de época anterior à constituição da Rede,
estão incluídos plenamente no direito ora estabelecido.
§ 3• O fornecimento do passe livre de que trata esta lei serã
feito, a partir da solicit9ção formulada, no prazo mãximo de dez (lO)
dias e estA iscntli de taxas de expediente 'ou despesas outras imposta
ao postulante, sob qualquer rótulo.

§ 4• O passe cm questão será confeccionado com requisitos de
segurança que dificultem seu uso'fraudulcnto, conterá o nome completo do beneficiário c é intransferível.
§ 3• A regulamentação desta lei capitulará sanções, inclusive a
privação do uso do passe, comprovado que seja o uso ilícito do
documeillo.por seu rcsponsãvcl.
Art. 2• Ao ser transferido para localidade diversa daquela cm
que vinha prestando serviços à Rede Ferroviária Federal, o servidor
da mesma fará jus a obter passagem gratuita cm qualquer número
para pessoas da famflia, parentes ou agregados que provem serem
seus dependentes.
Parágrafo único, O direito definido neste artigo manter-se-A
com o mesmp sentido e amplitude, seja a transferência determinada
com base cm intercss~ do serviço, cm norma punitiva de qualquer natureza ou a simples pedido do interessado.
Art. 3• O funcionário de qualquer sctor da administração
pública, direta ou indircta, sempre que transferido para localidades
compreendida~ dentro de uina região gcogrllfiea dotada de serviços
ferroviários integrados rcccbcrll passagens, na mesma situação prc·
vista para o ferroviário, no art. 2• desta lei.
Parágrafo único, 1: vedado ao órgão empregador situado na
categoria in~icada neste artigo a concessão de ajuda de custo para as
passagens a serem usadas por funcionArias transferidos c sc'us familiares, que ultrapasse o tOtul calculado, cm cada caso, tomondo por
base o preço da tarifa fcrroviãria no percurso previsto.
·
I -O regulamento cstnbclcccrll sanções cabíveis para autoridades ou órgi!os que desobedecerem a esta determinação,
Art. 4• Esta lei scrã regulamentada no prazo máximo de
sessenta (60) dias, a partir de sua publicação.
Art. S• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrArio.

Justlflcaçio
Este (: um projeto que praticamente indcpcndcria de justificação. Seus objctivos estilo no pleno c sólido domlnio do óbvio,
achamos.
Hã tantas razões a evocar cm abono ao proposto que nilo nos
furtamos à tentação de evocar algumas.
Os serviços fcrroviãrios da RFF silo subutilizndos. O trem de
luxo, carissimo, parn citar um exemplo, que trafega entre Rio c Silo
Paulo costuma viajar às moscas.
Por toda parte o rerroviãrio melhor aquinhoado cm termos de
salãrio, ou os runcionãrios públicos c aütãrquicos obrigados a deslocarem-se sozinhos ou com as famllias, de uma cidade para outra, preferem o ónibus ou o avião, cada vez mais sofisticados c confortáveis,
rcconheçnmos. E geralmente o pagante invariãvcl de todos esses
caprichos é o Estado, a conhecida indefesa c muito mal falada
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Enquanto as coisas assim acontecem, cm certo nível, o modesto
fcrrouiürio, pai de muitos filhos, ou mesmo o sofrido aposentado que
deseja ou precisa fazer uma pequena viagem de um lugar para outro,
muitas vezes em busca de recursos médico-hospitalar que não existe
no lugar em que reside - esse, coitado, cstâ privado de locomoverse, porque o seu nível salarial é de simt~les sobrevivência. Se ele
compra uma passagem- falta-lhe a comida.
Por que esse mesquinho mecanismo de restrições c de persegui'
çõcs armado contra uma laboriosa, modesta, simplítica c exemplar
classe que, em absoluto, poderia ser inculpada pelo mar de in~pcias
em que o erro acumulado de sucessivas administrações lograram
imer!lir a RFF?
O trabalhador ativo, ou aquele jú aposentado, merece consideração, respeito c ajuda efctiva, sempre que for posslvel- sem prejudicar a terceiros, claro- afim de ultrapassar os já insuficientes be·
neiTcios de nossa heterogénea c nem sempre bem aplicada legislação
do trabalho.
Fala-se muito cm racionalização c planejamcnto neste
Pais ..• Pois ai cstâ, para nós, legisladores, magnífica oportunidade
de adotar um critério racionalizantc, forçando o uso do trem para
aqueles que hoje, com ônus injustificado para o Estado, preferem
dar-se ao luxo de outros meios de transporte. E acrescente-se que a
medida, se adotada, nada custará aos cofres da Rede que vai, apenas,
dar uma utilização social a uma capacidade ociosa indesejavelmente
existente nos seus trens.
A prolixidade do presente projeto, que avança algumas vezes em
faixas mais adequacionadas à regulamentação, caberia o eventual reparo, explico pelo receio que eu e a maioria dos parlamentares deste
Pais, ainda tão primário (infelizmente) em muitas coisas têm, no
sentido de que os insensíveis c nem sempre' inteligentes tecnocratas
que por 'aí enxameiam, procurem tirar - ao exorbitarem indevidamente na regulamentação da lei sancionada- aquilo que o legis·
ludor, no universo íntimo de suas intenções, quis de fato, oferecer ao
cidadno, ao sempre comprimido e desprotegido contribuinte, alar.
gando no passivei ainda demasiado pequeno da sua humilde esperança.
Sala das Sessões, cm 3 de setembro de 1975. - Vasconcelos
Torres.
(Às Com/Jsões de Consllllliçào e Justiça, de Transporte.!,
Comunicações e Obras Pdbllcas, de Serviço Público Civil e de
Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido será publicado e despachado às comissões competentes. (Pausa.)
A Presidência, por proposta do Líder Petrõnio Portclla, autorizou u substituição dos Srs. Senadores Virgílio Távora, Lcnoir Vargus, Domicio Goildim e Henrique de La Rocquc, pelos 'srs. Senadores Ruy Santos, ltallvio Coelho, Augusto Franco e Saldanha Derzi,
respectivamente, na Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre o Projeto de Lei n• 8, de 1975-CN.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

PARECER, sob n• 331, de 1975, du Comissão:
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc.
Em discussão o projeto. (Pausa,) .
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Ein votacão.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovadq,
O projeto vai à Comissão de Redaçilo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçaiYes) -Item l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 57, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia como coni:luSJ1o de seu Parecer n• 357, de 1975), que suspende a
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada
pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972 C"35, de 1974, todas do
Senado Federal, para permitir que o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul eleve, em CrS 1.500.000.000,00 (hum bilhão c quinhentos milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 358, de 1975, da Comissão:
..;, de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa,) Encerrada.
Em votação.
· Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa,)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Goneahes) - Esgotada a pauta
constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 52
e 57, de 1975, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão c que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
não houver objeçilo do Plenârio, serão lidas pelo Sr. 1•-Secrctário.
(Pausa.)

São lidas as seguintes
PARECER N• 373, DE 1975
Comlssio 'de Redaçào
Redução Rnai do Projeto de Resoluçio n• 51, de 1975.
Relator: Senador Mendes Canale
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n9 52, de 1975, que suspende a proibição contida na Resolução
n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35,
de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura
Muoicipal de Garça (SP) eleve cm Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sala dos Comissões, cm 3 de setembro de 1975. - Danton
Joblm, Presidente- Mendes Canale, Relator- Renato Franco.
ANEXO AO PARECER N9 373, DE 1975

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo
n• 52, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 330, de 1975), que suspende
a proibição contidn nu Resoluçllo n• 58, de 1968, revigorada
pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, todas do
Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de
Gurçn (SP) eleve em Cr$ 3.000.000,00 (trcs milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo

,,
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Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 51, de 1975,
Faço saber que o Senado Federul aprovou, no~ termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo n seguinte
RESOLUÇÃO N9
, DE 1975
Suspende a proibição contida nas Resoluções n9s 58, de
1968, 79, de 1970, 52, de 1972, c 35, de 1974, para permitir

I;

-87que a·Prcfcitura Municipal de Garça, Estado de São Paulo, ele- de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todns do Senado Fc·
•• cm Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) o montante dera!, para permitir que a Prefeitura Municipal de Gnrçn (SP) eleve
de sua di>ida consolidada.
em CrS 3,000.000,00 (Ires milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
·
O Senado Federal resolve:
Suln das Sessões, em 3 dc:.clcmbro de 1975.- Franco Montoro.
Art. I• f: suspensa a proibição constante do art. t• da ResoluO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal>es) - Aprovado. o
ção n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972,
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitu- requerimento, passa-se ii apreciação da tcdaçiio final do Projeto de
ra Municipal de Garça, Estado de Silo Paulo, eleve, cm' Resolução n• 52, de 1975.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
CrS 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), o montante de sua diviNão havendo quem queira discuti-la, declaro-u encerrada.
do consolidada,. a fim de que possa contratar emprêstimo, de igual
Em votação,
valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., des·
Os
Srs. Senadores que o aprovam permaneçam· sentados.
ti nado n financiar a execução de serviços ~· pavimentuçilo asfáltica
(Pausa.)
de vias c logrndouros públicos daquela cidade,
Aprovada.
Art. 2• Esta rcsoluçãp entra cm vigilr na data de sua publica-.
A matéria vai à promulgação.
ção.
PARECER N• 374, DE 1975
Comissilo da Rcdaçio
Rcdaçio final do Projeto de Rcsolcção n• 57, do 1975.
Relator: Senador MendO!: Canalc
A Comissão apresenta u rcdação linal do Projeto de Resolução
n• 57, de 1975, que suspende a proibição contida' na Resolução
n• 58, de 1968, revigorada 'pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, c 35,
de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que o qovcrno do
Estado do Rio Grande do Sul eleve, cm CrS 1.500.000,000,00 (hum
hilhão c quinhentos milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada.
Sala das Comissões, cm 3 de setembro de 1975. - Danton
Joblm, Presidente- Mendes Canalc, Relator- Renato Fr:mco.
ANEXO AO PARECER N• 374, DE 1975
Red9çio final do Projeto de Resolução n• 57, d• 1975.
Faço r.aber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e tU.
, Presidente, promul~
go a sl!guintc

RESOLUÇÃO N• , Uú 1975
Suspende a proibição contida nas Resoluções u•s 58, de
1968, 79, de 1970, Sl, de .1972, e 35, de 1974, para permitir
que o Go>erno do Estado do Rio Grande do Sul, eleve, tm
Cr$ 1.500,000.000,00 (hum bilhõo e quinhentos milhões de cru·
zelros), o montante d~ sua dí>lda consolidada.
O Senado Federal resolve:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
outro requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Secrctârio.

f: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 385, DE 1975
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdn·
cào linul do Projeto de Resolução n• 57, de 1975, que suspende a
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de
nos 79, de 1970, 52, de 1972. c 35, de 1974, todas do Senado Federal,
para permitir que o Governo d~ Estado do Rio Grande do Sul eleve,
cm CrS I.SOO.OOO.OOO,OO (hum bilhão e quinhentos milhões de cru·,eiros), o montante de sua divida consolidada.
Sala das Sessões, em 3 de setembro de 1975.- Daniel Krleger.

o SR. PRESIDENTE (Wits:>n Gonçahes) - De acordo com a
deliberação do Plen5rio, passa-se à apreciação da redução linal do
Projeto de Resolução n• 57, de 1975.
Em discussão a rcdação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, cn·
cerrarei a discussão. (Paula.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
Aprov~da a redução final, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wlloon Gonçalves) - Nada mais
havendo que tratar, 'vou encerrar a sessão, designando para a ordinflria de amanhã a seguinte
·

Art. t• f: suspensa a proi~ição constante do nrt. t• da Rc'llolução n• 58, de.l968, revigorada pelas de n•r. 79, de 1970, 52, de 1972, c
35, de 1974, todas do Senado Federal, pam permitir que o Governo
ORDEM DO DIA
do Estado do Rio Grande do Sul eleve, cm Cr$ 1.500.000,000,00
-l(hum bilhilo c quinhentos milhões de cruzeiros), o montante de sua.
Votação, em turno único, do Requerimento n• 361, de 1975, do
dívida consolidada, mediante color.nçâo de titulas públicos, a lim de
•·cgulariznr o seu limite de endividamento c financiar investimentos· Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitcndo a transcrição, nos
neeessllrios ii economia local.
anuis do Senado Federal, do discurso do Comandante do I Distrito
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na dutu de sua publi- Naval, Almirante Maximiano Eduardo da Silva, saudando o Exér~açào.
•
cito Brasileiro cm nome da Marinha c Acronâutica nas solenidades
comemorativas do Dia do Soldado, realizadas no Forte de CopacaO SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - As reduções finais bana, na r.idndc do Rio de Janeiro, c publicado no jornal O Globo,
vão à publicação.
em 26 de agosto de 1975.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr, I•·Sccretário.
-lf:.lido c aprovado o seguinte
Votaçilo, em turno único, do Requerimento n• 362, de ·1975, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando u transcrição, nos
REQUERIMENTO N• 384, DE 1975
Anuis do Senado Federal, do discurso do Excclcntissimo Senhor GcNos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
ncrnl-dc-Brigudn José Luiz Coelho Netto, pronunciado nas soleni·
dispensa de publieuçilo, pnra imediata discussilo c votação, da
dndcs comemorativas do Din do Soldado, realizadas no Município
redaçiio finnl do Projeto de Resoluçiio n• 52, de 1975, que suspende
de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.
u proibiçilo contida nu Resoluçilo n• 58, de 1968, revigorada pelas
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-3Discussilo, cm turno 6nico, do Projeto de Lei da Câmara n• 38,
de 1975 (n• 1.9()().Bj74, na Casa de origem), que altera o artigo 701
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n•
5.452, de I• de maio de 1943, tendo.
PARECER, sob n• 314, de 1975, da Comissão:
-de Le&lslaçilo Social, favorável.

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
147, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, q~c ai·
tera a rcdação do inciso II, do art. 118 da Lei n13.434, de 20 de Julho
de 1958, que dispõe sobre o Código do Ministério Público do Dis·
trito Federal, c dá outras providências, tendo

PARECERES, sob n•s 236 e 237, de 1974, das Comissões:
-de Constllulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade, c no mêrito, pela aprovação, com votos vencidos, quando a
constitucionalidade, dos Srs. SenadoreS Accioly Filho c Heitor Dias;
c
-do Distrito Federal, favorâvcl.

-5Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
113, de 1975, de autoria do Senhor Senador Accioly Filho, que dá
nova redação ao artigo 508 do Código de Processo Civil, tendo:
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 289, de 1975, da Com)ssão:
- de Collllltulçio e Juadp.
Está encerrada a sessão,

(Levanra-sea sessão às 18 horas e

mlnuros.)

'
h
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llS• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,

em 4 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES E BENJAMIM FARAH

Ãs 14 horas c 30 minutos, acham·sc presentes os Srs, Senadores:
Adalberto Sena- Evandro Carreira- Cattctc Pinheiro- Jar·
bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Hctvrdio
Nunes- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Jcssé Freire- Mil'
ton Cabrai - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra Luiz Cavalcante - Augusto Franco- Heitor Dias- Ruy Santos
- Eurico Rczcnde -João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino - Vasconcelos Torres - ller\iamim Farah - Itamar
Franco - Franco Montara - Orestes Qum:ia - LAzaro Barboza
- ltalivio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly
Filho- Evclásio Vieira- Otair Becker...:. Daniet'K~egcr.

O SR. PRESIDENTE (WUsoa Go!oc81Yn)- A lista de présença
acusa o comparecimento de 35 Srs; Senadores. Havendo número rc·
gimcntal, declaro aberta a sessão.
O Sr, t•-Sccrctário vai proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES NVS 375 E 376, DE 1!175
PARECER N• 375, DE 1!175
Da Comluio de Economia, sobre a Menu1em a9 14C, de
1!175 (n' 1.36/75, na orl1em) do Senbor l'relldeale da Repúbll·
cà, submetendo à apreclaçio do Senado Federal, propoolll do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que aeja aulorl·
zada a Prefeitura Munldpal de Sào Paulo (SP), a elevu em
CJS 1.000.000.000,00 (hum bllhio de cruzeiros) o montante de
sua diYida cOftllllldada, mediante a colocaçio pauladaa de
Letru e Apólicn Reljllll,,els do Tnouro Municipal.
Relator: Senador Roberto Satamlno
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n• 144, de
1975 (n• 236/75, na origem), submete ao exame do Senado Federal,
nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, proposta do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, com o objetivo de autorizar a
Prefeitura Municipal de Silo Paulo (SP) a elevar cm
Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhilo de cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, mediante a colocação paulatina de Letras c
Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal, relacionados com
desapropriações, subvenções a empresa municipal c pagamento de
divida contralda no exterior.

2. Nos registras da Olvida Pública do Banco Central do Brasil,
a posição da divida fundada interna da Prefeitura de São Paulo.
apresenta os seguintes números:

Poslçio em Limite Limite Poslçio em
2,.1~ Atual Proposto J0.4.75
A- DIVIDA FLUTUANTE
1,0
(antecipação da receita)
-Titulas
1,0
B- DIVIDA FUNDADA
(1+2)
138,!1
1 -lalrallllllte
138,!1 UOO,O
Titulas
137,1 478,2
Contratos
1,2 721,2
Outros
0,&
0,6
2- Extrallmlle
Contratos
C-TOTAL(A+B)
13!1,9 1.200,0

150,0
150,0

z.2oo,o
1.478,2
721,2
0,6

:z.zoo,o

1.354,5
1.113,8
227,2
886,6
240,7
240,7
1.504,5

3. Como se observa, o novo limite da divida fundada interna do
Municlpio, se aprovado o pleito de que se trata, IrA rcprcscntar.ccrca
de 43% de sua Receita liquida (receita total menoR operação de cr~di·
to), estimada, para o corrente cxcrclcio, cm Cr$ 5.093.174.752,20.
4. Justificando o pedido, o Chefe do Executivo local esclarece
que a Prefeitura de São Paulo vê-se frente a diversos desembolsos
necessários c inadiáveis, não constantes do orçamento ou para os
quais não tem recursos suficientes, que são:
"- valor da condenação judicial,. na desapropriação da
Companhia de Gás de São Paulo, ex Thc San Paulo Gas
Company Limitcd, de Cr~ 132.58(.368,78, cm 30 de julho de
1975, a qual devcrâ ser liquidada com uma redução de 20%
para pagamento imediato;
- 6,500 ações de desapropriação cm juizo, das quais
2.500 já julgadas, com uma estimativo de pagamento de
CrS 300.000.000,00;
'
- subvcnçüo adicio)lal necessária, este ano, para a
Companhia Municipal de Transportes Colctivos, com prcjul·
zo operacional de CrS 120.000.000,00, cm 1974 c prcjuizo
estimado cm 1975 de Cr$ 139.000.000,00, dos quais
CrS 80.000.000,00 com cobertura orçamentária;
-dividas no cxte(ior, parte jâ vencido c parte a vencer·
se ati: junho de 1976, com avais do Banco do Estado da

-900l'annbara S/A c Banco do Estado de São Paulo S/ A,
assumidas peln Anhembi S/A- Centro de Feiras c Salões,
empreendimento que a gestão anterior teve que assumir em
31-3·75, no valor do Cr$ 221.291.770,96;
- depósito inicial para desapropriações inadiâvcis
necessárias à eKecução do programa de melhoramentos;
- suplementação de uma-série de dotações orçamentárias, inclusive pessoal decorrente do reajustamento e
reestruturação concedidos em dezembro de 1974."
S. A Resolução n• 58, de 196~, do Senado Federal, que proibiu

a emissão de títulos c o lançamento de obrigações de qualquer natu·
.reza, pelos Estados e . Municipios, permitiu fosse levantada,
temporariamente, a referida proibiçãc, quando se tratar de títulos
cspcciticamente vinculados a financiamento de obra• ou serviços
reprodutivos, no limite em que o respectivo encargo de juros c
amortização possa ser atendido pela renda do, referidos serviços ou
obras, ou, ainda, em caso de excepcional necessidade, c apresentada,
em qualquer hipótese, cabal c minuciosa fundamentação.
6. Como se vê, a operação pretendida pelo Chefe do Executi•o
Municipal de São Paulo não se destina, precipuamente, a tinancia·
mento de obras ou serviços reprodutivos, mas sim, a compromissos
necessários e inadiáveis, o que, em última anâtise, constitui caso de
excepcional necessidade, cujo recurso saneador é a medida lc;gislati·
va ora pleiteada.
7. No tocante ao conjunto de desembolsos a serem cxpendidos,
dois aspectos devem ser objeto de reparo por parte das autoridades
competentes: o primeiro, refere-se à subvenção para a Companhia
Municipal de Transportes Coletivos, empresa deficitária, que deve
servir de advertência para medidas objetivas e urgentes, no sentido
de sua eliminação, a fim de ndo se repetir nos anos scg_uintes; a
segunda, rclativ)lmente ao pagamento de dividas no exterior, assumi·
das pela Anhembi S/A- Centro de Feiras c Salões, decisão lamentá·
vel da gestão anterior da Prefeitura.
8. Ademais, consideramos que o nível da Dívida Fundada
Interna de uma municipalidade cm torno dc.43% da Receita Líquida
deve ser merecedora de maior detalhamento da sua capacidade de
pagamento e de criteriosa se!eção das alternativas de investimento, a
fim de não comprometer as atividades básica~ que, nl!cessariamente,
o governo, diretamcntc, terá a seu cargo.
9. Vale salientar, segundo informações pessoais prestadas por
técnicos da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de São
Paulo, que o perfil da divida fundada interna daquela municipnlidado tem oscilado, nos últimos dez anos, em vo\ta dos 11% da Receita Liquida. Prevê-se para 1976, que a Receita Líquida dcverâ situar-se entre 7,5 a 8,5 bilhões de cruzeiros, causando, cm
conseqUência, a diminuição daquele índice para um percentual bem
inferior.
10. Considerando que a operaçi1o pretendida se efetuará
mediante a captação de poupança de forma a não ampliar o ônus dos
contribuintes, c supondo que o pleito não acarrctnrâ maiores
pressões na execução orçamentãria dos próximos exercícios, opinamos pela sua aprovação, nos terinos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1975
Suspende a prolblçilo contida na Resoluçlo n• 58, de
revigorada pelas de n• 79, de 1970, 52, de 1972 e 35, de
.1974, todns do Senado Federal, parn permitir que a Prefeitura
Municipal de Siio Paulo (SP) eleve em Cr$ I.OOU.OOO.OOO,OO
(hum bllhilo de cruzeiros) o montante de sua dhida consolidada.
196~,

O Senado Federal rosolve:
Art. I• B suspensa n proibição constante do art. I' du Resolução' n' 5~. de 1968, revigorad11 pelas de n•s. 79, de 1970 1 52, de 1972
c 35, de 1974, todas do Senado Federnl, p11ra permitir que a Prcfci·
tura Municipal de São Paulo (SP) eleve cm Cr$ 1.000.000.000,00
(hum bilhão de cruzeiros) o montnntc de sun divida consolidada, me·

diante a colocação de Letras c"Ap61iccs Reajustáveis do Tesouro
Municipal.
. Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na duta de sua pu·
blicação.
Sala das Comissões, cm 27 de agosto de 1975.- Renato Franco,
Vice•Presidente, no cxercicio da Presidência - Roberto Satumlno,
Relator- Ruy Santos- Augusto Franco- Vaseoncclos TorresOrestes Quércla- Agenor Maria,
PARECER N• 376, DE 1975
Da Comlsslo de Cnnstltulçilo e Justiça, sobre o Projeto de
Resolução "' 60, de 1975, da Comissão de Economia, que
"suspende a proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970; SZ, de 1972, e 35, de 1974,
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Muni·
. clpal de Silo Paulo (SP) deve cm Cr$ l.OOO.OOU.OOO,OO (hum
bílhiio de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~nda".
R•!lator: SenRdor Heitor Dias
Apresentado pela Comissão de Economia, o presente Projeto de
Resolução objctiva suspender a proibição constante do art. i' daRe·
.solução n• 53, de 1968, revigorada pelas de n•s. 79, de 1970; 52, de
1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
Prefeitura Municipal' de São Paulo (SP) eleve cm
Cr$ 1.000.000.000.00 (um bilhão de cruz~íros) o montante de sua dívida consolidada, mediante a colocação puni atina de Letras c Apólices Reajustáveis do Tesouro Municipal, relacionadas com
desapropriações, subvenção a empresa municipal e pagamento de divida contraída no exterior.
2. A Comissão de Economia. na forma regimental, depois de
examinar o assunto e considerando terem sido atendidas todas as
determinações constitucionais c legais pc-·t.incnter. à espécie, concluiu
por apresentar projeto de. resoluçiio aprovando o peúiclo.
3. A Re<olução n" 58, de 1968, em seu art, I• dispõe sobre a
proibiçiio de emissão de títLiios de qualquer natureza, pelc.s Estados e
Municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser adotado, qual seja, o de
suhmeLer o pedido ao Conselho Monetário Nacional, acompanhado
de cabal c minuciosa fundamcnt~ção ti:cnica. Aprovado, será a mnté·
ria encáminhada no Senhor l'rcsidcntc da República, por intermédio
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Por fim, deverá ser
submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do§ 2• do art. I•
da Resolução n• 58, <le 1968, e do art. 42, item VI, da Constituição.
4. Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência
desta Comissão que possa ser Óposto ao projeto de resolução em
pauta, visto que jurídica c constitucional, entendemos que o mesmo
podo ter tramitação normal.
Snla das Comissões, en1 03 de setembro de 1975.- Accioly Filho, Preffidente - Heitor Dias, Relator - Leite Chaves - Hehfdi~
Nunes- Dirceu Cardoso- Gustavo Capanema -ltnlívlo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
.
Sobre a lllCSII, com4nicação do Sr. Senador Tarso Outra, que
será lida pelo Sr. 1•-Sccretá•io.
Blida a seguinte
Brasllin, I' de setembro de 1975
Excelentissimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senudo Federal.
Para o efeito de modificar informaçilo inserta no Diário do Congresso Nnciol)ul, upraz~mc comunicar a Vossu Exccl~nciu que, por
motivos oxpostos ao Presidente do Grupo Brasileiro, deixei de i me•
grur a Delegação brasileira à 62a. Conferêncin lnterparlamemar, em
Londres, de .3 a 12 do corrente.
Queira aceitar os protestos de considerução e apreço. -Sena·
dor Tarso Outra.

,,I
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-91O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidencia fica
ciente (Pausa.)
Sobre a mesa, outra comunicação que scrú lida pelo Sr. 1•-Secretário.
1> lida a seguinte
Brasflia, 3 de setembro de 197 ~
Excclcntlssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
Dignlssimo Presidente do Congresso Nacional
Excclcntlssimo Senhor Senador Magalhães Pinto,
De acordo com·o.cntcndimcnto da Liderança do MDB, tenho o
prazer de dirigir-me a Vossa Excclencia a fim de solicitar a substituição na Comissão de Orçamento do Senado Federal, dos Senhores
Senadores Evelãsi~ Vieira pelo Agenor Maria e, Mauro Bcnevides
pelo Benjumim-Farah.
·
Ao ensejo, apresento a Voss'a Excelência os protestos de minha
alta estima c distinta consideração.- Senador Itamar Franco, ViceLidcr do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalv,es) - Scriio feitas as
substituições solicitadas. (Pausa.)
Sobrc a mesa, projeto de lei que vai ser lido polo Sr. 1•-Sccrctário.
1> lido 0 seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l48, DE 1975
"Dispõe sobre a locaçio, pelas Instituições de previdência,
de imóveis do tipo popular para soprados com renda lnrerlor a
dois sal,rlos mlnlmos realonals".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Na aplicação do patrimõnio das Instituições de Previdí:ncia a que se refere a alínea "d" do artigo 117 c seu parâgrnfo
único, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, inclui-se a obrigatoriedade da construção de imóveis, do tipo popular, para serem
alugados a segurados com renda familiar inferior a dois salârios minimos regionais.
Purilgrafo único, Os contratos firmados em decorrência desta
lei poderão ser rescindidos, unilateralmente, pela entidade locadora,
se o locatário perder a qualidade de segurado da Previdência Social.
Art. 2• As locações terão prazo mâximo de 48 (quarenta e
oito) meses, que poderá ser prorrogado, por iguais perlodos, salvo
manifestação cm contrário das partes,
Art. 3• O valor do aluguel, que podcrã ser descontado, pela
instituiçuo empregadora, cm consignação na folha de pagamento do
empregado locatãrio, será lixado, no mãximo, cm IS% da remuneração, para os que percebam até dois salãrio• mlnimos regionais, de
acordo com o tipo da moradia locada.
Art. 4• Ocorrendo atraso no pagamento do aluguel, por prazo
superior a tres meses, cm virtude de desemprego do locatário, este poderá sacar, conforme o caso c mediante requisição da instituição locadoru, o valor correspondente ao débito, ou dos saldos em seu
nome no PISou no PASEP, ou, ainda, da conta vinculada ao FGTS,
na forma do art. 8•, 11, "c", da Lei n• 5,107, de 13 de setembro de
1966,
Art. 5• A inadlmplôncia do locatãrio cnsejarll a imediata rescisão do contrato, ficando o dí:bito, se cobrado na via judicial, sujeito
ao rito sumarissimo previsto no art. 566 c seguintes do Código de
Processo Civil.
Art. 6• Os locatários gozurii'o do direito de opção de compra c
contarilo pnra esse fim, com a prioridade nos financiamentos
compreendidos pela lcgislaçilo que dispõe sobre o Sistema Financeiro de Habitação.
Art. 7• O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, baixará decreto regulamentando u cxccuçilo da presente lei.
Art, 8• Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 9• Rcvognm-se as disposições cm contrário.

Justificação
A despeito dos ingentes esforços do· Governo, na área hnbitucionul, atraví:s da açilo conjunta de numerosos instrumentos, que
compõem o Sistema Financeiro de Habitação, o problema da .morudiu para o trabalhador brasileiro está ainda longe de ser resolvido.
Com as elevadas taxas de urbanização que o Pais experimenta,
por força da continua transferência de contingentes populacionais
oriundas do meio rural c maís o próprio crescimento populacional
da ordem de 2.8% ao ano, a questão habitacional continua a ser um
dos maiores desafios para o Governo.
Grande parte de nossa populaçilo mora pessimamente, comprovado pela constatação de que 30% das nossas cidades são constitufdus por domicflios de baixo padrão. Segundo o IBGE do total de
19.610.000 casa particulares, existentes no Pais, cm fins de 1973,
14.7% ou seja 2.B75.880 eram habitações subumanas -barracos c
outws tipos, dos quais 1.005.813 localizavam-se no meio urbano. E
mais, 60% - (7 .643.670) do total das residências estavam ligadas a
nbastecimento d'água, c apenas 36% (4.597.769) tinham instalações
sanitárias.
Para superar o gigantesco deDdt habitacional, foi criado o Sis. 'tema Financeiro de Habitação que em 10 anos de aplicação possibilitou a construção de cerca de 1.150.000 unidades. Estimam os
tí:cnicos que o Pais precisa pelo menos de 600.000 novas residências a
cada ano, sem considerar a substituição daquelas unidades subumanas, que já cm 1973 eram 2.670.939, das quais 821.604 estavam nascidades, c 1.849.335 no meio rursl.
Evidentemente, quando se fala cm 1.150.000 casas construldas
com o apoio oficial, temos de considerar que este valor não abrange
as casas construídas com recursos próprios, c certamente representam muito mais. Porém, í: igualmente evidente que sem o apoio
oficial não teremos resolvido o problema da moradia de baixo nlvcl,
que são justamente os responsáveis pela existência daQueles
2.670.939 barracos.
Indiscutível, hoje cm dia, í: a convicção de que a habitação constitui fator da maior importância, c componente indispensável na formulação de qualquer programa sério que objetive alcançar a estabilidade social. a habitação, alimentação c educação os 3 principais
condicionantc:s para homem sobreviver c adquirir condições de
lutar pela vida com perspectivas de vencer, ou pelo menos nilo se tornar um ser miscrãvel, A multiplicação dos miseráveis constitui a
grande barreira que se antepõe à consolidação de qualquer regime.
Dai a •·etcvância que emprestamos à questão elementar do direito de
morar.
O esforço nacional, após a Rcvoluçi!o de 1964 foi sem dúvida
notável, e os resultado~ apresentados até dezembro de 1974 siio
impressionantes. Cerca de 1.150.000 casas construldas com investimentos da ordem de 70 bilhões de cruzeiros. Entretànto não foi sufi·
ciente sequer para reparar o deDclt, quanto mais atender ao crescimento vegetativo. Hoje o número de residências de baixo padrilo c o
número de ra velados 1: maior do que antes, E se não houver medidas
de grande alcance, no futuro, será maior ainda a crise de moradia c
mais baixas as condições de vida da população de renda inferior.
Logo, fácil é compreender, que novas idí:ias deverão ser lançudas c que os atuais instrumentos dcvcrilo ser ampliados,

e

o

aperfeiçoados, pura que scj11 cstubc:lccido um mecanismo capaz de

garantir a construção de moradias cm consonância com o crescimento populacional e cm adequação aos diversos padrões de renda
familiar.
O pobre trubalhador que percebe salário mínimo, não pode
sofrer descontos superiores uI 5% para destinar à moradia. O ideal
seria que esta proporção nilo ultrapassasse a 10%. E o único meio de
gurantir o "direito de morar" a este preço, é pela forma de aluguel.
Pura tornar exequível tal condição, acreditamos que só as institui•
çõcs que nilo objetivam lucros, ou pelo menos se satisfaçam com a
vnloriznçilo do imóvel c uma pequena renda adicional, podem enfrentar empreendimento desta natureza.

'
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-92Em nossu opinião, são as instituições de Previdência que estilo
·uptas e possuem, por finalidade, inclusive legal, condições para
iniciar no Pais um vasto programa de casas para aluguel. Elas podem
urcar com cssu responsabilidade aplicando parte de suus reservas
tócnicas, c canalizando para esse fim, outras economias que podem
·ser rei tas pela minimização de certos programas de reduzido c[cito' c
maior interesse social,
Ao atribuir à Previdência Social a incumbência de prover a
moradia daqueles que, por motivos financeiros, não podem se
vincular ao Sistcmu Habitacional, o faz dentro dos principias bllsicos
du própria Lei Orgânica da Previdência Social, enunciados em seu
Artigo 1•:
"A Previdência Social, organizada na rorma desta Lei,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários os meios indis·
pensáveis de manutenção ... , , , , .. , , . , , , bem como a
prestução de serviços que visem à proteção de sua saúde c
:concorram para o leU bei!Htllar."
Em verdade, além desse posicionamento, que poderia ser considerado, de certo modo, doutrinário, o projeto nada mais raz senão
dar cumprimento aos próprios ditames da Lei, quando; no seu artigo
117, determina que, na aplicação do patrimõnio das instituições de
previdência, seja assegurada "a predominância do critério de utili·
dado social", consideruda esta "a açi\o exercida em favor da
habitação" (sic).
O projeto, assim, não só se coaduna com os princípios que
inspiraram a Lei, mas também, com seus pr,óprios objetivos,
Ao incluir a obrigatoriedade da construção de imóveis, do.tipo
popular, para os trabalhadores carentes de recursos, visa, por linha
,obliqua, a complementar o Plano Nacional de Habitação c a ravore.cer a erradicação das favelas, com todas as suas misérias sociais,
Por outro lado, vincula o contrato do aluguel, que serã compati·
vcl com a renda do trabalhador, à sua condição de segurado da Prc·
vidência Social, Garante à instituição locadora a segurança do recebimento dos aluguéis, nilo só pelo desconto cm rolha de pagamento,
a ser cretuado pelo empregador, ainda também, ao permitir que, em
caso de desemprego do locatário, que acarreta a sua inadimplência,
possa ele valer-se dos: depósitos da conta vinculada ao Fundo de
Tempo de Serviço.
·Fixa, ainda, um limite para as majorações dos:aiuguéis.cm de·
corrência da elevação do custo de vida, de modo a que não se repita,
nessa área, o mesmo fenômeno de encarecimento que ocorre nos ca·
sos de financiamentos pelo BNH. Assim, o trabalhador assalariado
com o mlnimo, tem reajustado automaticamente o aluguel da sua ca·
sana mesma proporção do aumento salarial.
Acreditamos que um projeto com esses propósitos há de merc·
cera aprovação do Congresso Nacional, ainda mais que tem pcrrci·
ta viabilidadcjurldica e constitucional; vez que segue a{diro'trizes da
própria Lei que modifica, além de não acarretar ônus para a Pre·
·vidência, pois o investimento aplicado na construção das moradias
.resultará na aplicação do seu patrimõnio c ainda será reembolsado
por meiÓ do recebimento de:·aluguéis garantidos.
Sala das Sessões, cm 4 de setembro de 1975.- Milton Cabral.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.807, DE 16 DE AGOSTO DE 1960.
• • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' •• o ••

Art. 117 A a;>licaçilo do patrimõnio das Instituições de Prc·
vidência rar-se-á tendo-se cm vista:
a) , ••• , • , , • , • , , • , •• , , • , •••••••••••••••••••••••••••••

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
c)
o
o
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O
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d) a predominância do critério de utilidade social satisfeita, no
conjunto das aplicações u rcntabllldade mlnlma prevista para o equill·
brio financeiro.

'

Parágraro único. Para satisrazcr ao que dispõe a allnea "d"
deste artigo, considera-se de utilidade social "a ação exercida em [a·
vor da habitação", da higiene, do nlvcl cultural e, cm geral, das
condiÇões de vida da coletividude dos segurndos.e, subsidiariamentc,

da coletividadc nacional.
Decreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1973 Regulamento do
Regime de Previdência Social.
Art. 306 As operações imobiliárias compreenderão dois pia·
nos:
I -Plano A- de finalidade administrativa c Patrimonial.
11- Plano B- de finalidade social e de interesse colctivo.
Parágraro único, Na elaboração dos programas de operações
imobiliãrias o INPS poderá cingir-se a determinados planos c, den·
tro destes, às modalidades que julgar mais convenientes,·
Art, 311 A locação de imóvel de propriedade do INPS não
poderã ser feita por prazo superior a 48 (quarenta e oito) meses sem
prévia autorização da Secretaria da Previdência Social.
§ 1• Na locação de que trata este Artigo será adotada, para
determinação do valor locativo, a taxa miníma de 12% ao ano sobre
o valor atual do imóvel, acrescidos ao aluguel os encargos de
administração e conservação.

.
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I.

(Às Comissões de, Constituição e Justiça e de Legislação
Social,)

O SR. PRESIDENTE (WII11011 Goacalrn)- O projeto lido será
publicado e despachado às comissões ~mpctcntcs. (PaUli,).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-SecretArio.
1:: lido e aprovado o seguinte

(

!

1.'·

REQ!JERIMENTO N• 386, DE 1975
Senhor Presidente
Requeiro prorrogação pelo prazo ~e vinte dias da licença cm
cujo gozo me acho.
Sala das Sessões, 1• de setembro de 1975.- Paulo JlroauiJ.
O SR. PRESIDENTE (Wilsoa Goapltes) - ~ concedida a
prorrogação da licença solicitada pelo nobre Senador Paulo
Brossard. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário.
f:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 387, DE 1975
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de intcrstfcio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Resolução n• 60, de 1975, que suspende a proibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 e 35, de 1974, todas do Senado. Federal, para permitir que a
Prereituru Municipal de Silo Paulo (SP) eleve cin
CrS 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada a fim de que figure na Ordem do Dia da scssilo
seguinte.
Saiu das Sessões, cm 04 de setembro de 1975.- Ruy Santoa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto a que se
rercre o requerimento aprovado figurará na Ordem do Dia da.pró·
xima ~essilo. (Pauli.)
Sobre a mesa; requerimento que ser!\ lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio,
f:: lido o seguinte
R~QUERIMENTO

N• 388, DE 1975

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca "b", do
Regimento, pam o Projeto de Lei da Câmara n• 61/15, que cria a 9•
Regiilo du Justiça do Trnbalho c o Tribunal Regional do Trabalho
respectivo e institui n correspondente Procuradoria Regional do
Ministério Público, e dá outras providencias.
Suht dus Sessões, cm 04 de setembro de 1975.- Ruy Santos.

i.
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-93O SR. PRESIDENTE (WUIOD GGaçaiYes) - O requerimento
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, 11, do
Regimento Interno.
O SR." PRESIDENTE (WU10a Go111ça1Yes) - A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30
minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n•s 53, 54
e 60, de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Wl110n GonçaiYes) - Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, primeiro orador inscrito.
O SR. MILTON CABRAL (Para!ba- ARENA) (Pronanc(l o
5eJ1Ulnte discurso. Sem re•llio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aproveito a oportunidade para comentar um projeto de lei que
encaminhei hoje, à Mesa, c que rtispõc sobre a locação, pelas institui·
çõcs de previdência, de imóveis do tipo popular para segurados com
renda inferior a dois salários m!nimos regionais.
· O problema habitacional ·é, sem dúvida, um dos mais sérios
ainda. pOr ser equaCionado.

Ao projeto, apresento a seguinte justificativa:

i
I
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A despeito dos ingentes esforços do Governo, na área
·habitacional, através da açiio conjunta de numerosos instru·
mcntos, que compõem o Sistema Financeiro da Habitação, o
problema da moradia para o trabalhador brasileiro está
ainda longe de ser resolvido.
Com as elevadas taxas de urbanização que o Pais experimenta, por força da continua transferência de continscntcs
populacionais oriundas do meio rural c mais o próprio cres·
cimento populacional. da ordem de 2,8% ao ano, a qu~tilo ha·
bitacional contínua a ser um dos maiores '!fcsafios para o
Governo.
Grande parte de nossa população mora pessimamente,
comprovado pela constatação de que 30% das nossas cidades
são constitu!das por domic!lios de baixo padrão. Segundo o
IBG E do total de 19.610,000 casa particulares, existentes no
Pais, cm fins del973, 14,7%. ou seja 2.875,880 eram habita·
~õcs· subumanas - barracos c outros tipos, dos quais
1.005.813 localizavam•sc no meio urbano. E mais, 60%
(7.643.670) do total das rcsídên:ias estavam.ligadas a abaste·
cimento d'água, c apenas 36% (4.597.769) tinham instalações
sanitárias.
Para superar o gigantesco deficit habitacional, foi criado
o Sistema Financeiro da Habitação que em tO anos de aplicação possibilitou a construção de cerca de 1.150.000 unidades.
Estimam os técnicos que o Pais precisa pelo menos de
600,000 novas residências u cada ano, sem considerar a subs·
tituiçilo duquel)s unidades subumanas, que já cm 1973 eram
2.670.939, das quais 821.604 estavam·nas cidades, c 1.849.335
no meio rural.
Evidentemente, quando se fala cm 1.150.000 casas
construfdas com o apoio oficial, temos de considerar que este
valor não abrange as casas construídas com recursos pró·
prios, e certamente representam muito mais. Porém, é igual·
mente evidente que sem o apoio oficial não teremos resolvido

o problema da moradia de baixo nível, que silo justamente os
responsáveis pela existência daqueles 2.670.939 barracos.
Indiscutível, hoje cm dia, é a convicção de que a habita·
çilo constitui fulo r da maior importância, c componente indis·
pcnsâvel nu formulação de qualquer programa sério que
objetivc alcançar u cstubilidudc social. Jj a habitação,
ulimcntuçilo c educuçi\o os 3 principais condicionantes para o
homem sobreviver c adquirir condições de lutar pela vida
com perspectivas de vencer, ou pelo menos não se tornar um
ser miserável. A multiplicuçilo dos miseráveis constitui a
grande barreira que scuntcpõe à consoliduçilo de qualquer rc·

gimc. Da! a relevância que emprestamos ii questão elementar
do direito de morar.
O esforço nacional, após a Revolução de 1964 foi sem
dúvida notdvcl, c os resultados apresentados até dezembro de
1974 siio impressionantes. Cerca de 1.150.000 casas cons·
truídas com investimentos da ordem de setenta bilhões de cruzeiros. Entretanto nilo foi suficiente se quer para reparar o
deRdt, quanto mais atender ao crescimento vegetativo. Hoje,
o número de residências de baixo padrão c o número de ravclados é maior do que antes. E se ni!o houver medidas de
grande alcance, no futuro, será maior ainda a crise de mora·
dia c mais baixas as condições de vida da população de renda
inferior.
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo-MDB)- V. Ex• me pcrmi·
te um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - Pois não,
com muito prazer, nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Oreates Quércla (Silo Paulo-MÓB)- Eu gostaria de
lembrar que ontem, na Comissão de Economia, tão bem presidida
por V. Ex•, o Senador Jarbas Passarinho, "que preside uma subcomissão para tratar de financiamentos de natureza social, c cu, como rc. lator dessa subcomissão, propusemos, c V. Ex• aceitou, a idéia de tra·
zer a esta Casa o Presidente do Banco Nacional da Habitação para
debater os assuntos relativos àquele cstabciccimcnto. Quero
congratular-me com V. Ex• pela ·análise que faz do trabalho dcscn·
volvido pelo Governo nestes últimos dez· anos, salientando que o
deRdt continua ainda muito grande c que os barracos hoje são cm
número maior do que antes. Isto í: evidente, porque o BNH deixou
de cumprir todo o seu objctivo. Em 1965, ·quando foi institu!do, o
BNH tinha uma programação, hoje não atingida cm 10%. Em razão
disso é que v. Ex• constata que número de barracos ainda é maJor,
muito grande. Dias atrás, Membros da Comissão de Finanças desta
Casa, estiveram em São Paulo visitando as obras do Mctró, c cu,
embora niio participe da Comissão de Finanças, fui como Senador
de Silo Paulo. U, soubemos que o BNH emprestou seiscentos c
dezoito milhões de cruzeiros para as obras do mctró. Evidente que
não somos contra o financiamento das obras do mctrô, mas consta·
tamos, com esse empréstimo, que o BNH falta com seu objctivo,
porque ele existe com o dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço ~o trabalhador, c o objctivo do BNH não é ser Banco de
investimento urbano, mas construir casas para as populações mais
humildes, Entretanto, o BNH hoje financia habitações de ·luxo. Em
São Paulo, diariamente verificamos anúncios nos jornais, de aparta·
mentos de um milhão, de dOis milhões, de cruzeiros, financiàdos pelo
Banco Nacional da Habitação. Realmente, V. Ex• tem toda a razão
cm salientar a realidade brasileira, a falta descomunal de habitação
para us classes menos favorecidas, porque o BNH está faltando ao
seu objctivo, está desviado do seu objctivo,

o

O SR. MILTON' CABRAL (Paralba-ARENA) - Nobre
Senador Orestes Quércia, agradeço o aparte de V, Ex•, mas lamento
discordar da colocação cm que procurou situar o BNH.
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o BNH é apenas
um instrumento do Sistema Financeiro da Habitação. O BNH foi
instituído pura linunciar casas populares c, dentro do seu objctivo,

proporcionou a construção de centenas de milhares de unidades.
Entretanto, o defeito, neste particular, não é do BNH; é que nós nilo
criamos no Brasil, até hoje, um sistema· de financiamento ou de cons·
truçilo pura unidades habitacionais para trabalhadores de baixa
renda, porque o BN H financia casas para venda. E quando' V. Ex•
tem um sistema de construção, segundo o qual uma instituição rccc·
bc depósitos de tcrcc~ros c tem a obrigação de devolvê-los algum dia,
ucrcscidos de renda, só pode emprestar, também, auferindo renda.
Por outro ludo, dentro da sistemática adotada, da corrcção nionctá·
ria, evidentemente que esses recursos tcrilo de ser corrigidos. Ent~o,
é inevitâvel a cobrança de juros mais corrcçilo monetária, Este é o

,,
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-94principio elementar, c o BNH não poderia ficar isolado desta politica
nacional. Lamentavelmente, herdamos uma situação critica ao longo
dos anos, c cm sendo o Brasil um Pais que estA saindo do subdcsen·
volvimento para o desenvolvimento, com área de 40 milhões de ha·
bitantcs reconhecidamente na cKtrcma miséria, o BNH certamente
nuo tem condições de oferecer solução para esta faixa da população.
O Sr. Orestes Querela (Silo Paulo-MDB) ·-Permite V, Ex•
um aparte?
·
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA)- Dai V, Ex•
confundir essa situação com o fracasso de objetivos do BNH
Absolutamente. O BNH não pretende assegurar solução de uma
maneira global, nem poderia fazê-lo.
O Sr. Orestes Quércia (Silo Paulo-MDB)- Mas ele foi criado
com essa finalidade,
O SR•.MILTON CABRAL (Paralba-ARENA)- Não, Exce·
lência, foi criado para financiar a casa própria, e cstâ financiando.
O Sr. Orestes Querela (São Paulo-MDB)- Ele foi instituldo
para resolver o problema da habitação.
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - V; Ex•
comentou, também, que ele financia, cm Silo Paulo, apartamentos de
um a dois milhões de cruzeiros. Não é verdade, V. Ex• sabe que há
uma limitação para esses financiamentos. Até hã pouco tempo, era
duzentas e cinqUenta mil UPC, mas, atendendo a apelos da Indústria
da Construção Civil de todo o Pais, o Governo do Presidente Gciscl,
através do Ministério do Interior, foi obrigado a autorizar a sua am·
pliação para cerca de quatrocentos mil UPC. Portanto, não chega,
evidentemente, a se aproximar nem de longe do milhão ou dois
milhões a que V. Ex• se refere.
Quanto ao argumento de que o BNH participa do financia·
mento do Mctrô, convém dizer que, de fato, ele se engajou na pol!·
tica de financiar parte do sistema de transportes cm massa não só cm
São Paulo, mas no Brasil. E por quê? Porque passou a acumular uma
série de recursos, como depositârio, por exemplo, do FGTS, c se tornava neccssârio aplicá·los, não só no sistema de transporte de massa
como no de saneamento básico, sem prejuízo, evidentemente, dos
programas de habitação.
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo-MDB) - Permite V. Ex•·
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA) - Esto:s, Sr.
Presidente, os esclarecimentos que me permitiria dar a S. Ex•
Ouço o aparte do nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orestes Quo\rtia (São Paulo_;MDB) - Discordo de
V, Ex•, nos três aspectos. O BNH foi instituído para resolver o pro·
blema da habitação no Brasil, principalmente das classes menos pri·
vilcgiadas c não para ser um Banco de Investimentos, um Banco
Comercial, nem para auferir lucro. O criti:rio de mercados do BNH,
realmente, afastu·o do seu objetivo: o de construir casas para as faml·
lias menos aquinhoadas. O BNH, como instrumento da politica de
habitação do Governo, devia obedecer, assim, a um critério social.
A maio riu dos brasileiros não tem condições de pagar o menor financiamento do BNH, Seria, então, o caso de se proporcionar um finun·
ciumento acessfvel ao trabalhador, sem juros c sem correção monc·
!ária, de forma social. Este seria realmente o objctivo mais impor·
tante do BNH. Este órgão está desviado do seu fim, porque adota o
critério de mercado, e nilo o social, que deveria ser da responsabili·
dade do Governo, O Governo atingiu 10% do seu objetivo somente.
I> reconte a declaração do primeiro Presidente do BNH, a hoje Depu·
tuda Sandra C,avalcanti:, d:Í ARENA, de que o BNH derruba
quulquer Governo. Esta, a realidade. O BN H está desviado do seu
objetivo. Com relação .às habitações de luxo, adota esse Banco um
critério de repasse. Recentemente, um amigo meu, de Campinas, in·
formou-me de qui: obtivcrtl um financiamento para apartamentos de
luxo de um Banco cm Süo Paulo. Manifestou sua estranheza junto

ao Presidente do Banco, de dispor de tanto dinheiro para cm·
préstimos dessa natureza, recebendo o esclarecimento: I> repasse do
BNH, Assim, esses apartamentos de luxo, de um milhilo, de dois mi·
lhõcs de cruzeiros pão silo financiados diretamentc pelo BNH, mas
sim pela Caixa Económica do Estado, pela Caixa Económica Fc·
dera!, que repassam recursos do BNH. Esta, a grande verdade, nua c
crua: o BNH fora do seu objetivo.
O Sr. Otalr Be~k~r (Santa Catarina-ARENA) V. Ex• um aparte?

,,
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Permite

O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - Pediria
apenas um momento, a fim de responder, rapidamente, ao aparte do
nobre Senador Orestes Quércia c faria um apelo aos nobres Sena·
dores para me possibilitarem concluir esta exposição a que me propu·
sera.
Devo dizer- embora o assun1o de hoje não seja propriamente
um debate sobre o BNH, podcrlamos fazê-lo em outra oportunidade
que a informação de V, Ex•, de certo modo estâ certa, como cstâ
certÓ o BNH cm praticar essa politica, porque pequena percentagem
dos seus recursos atinge faixas mais elevadas de financiamento, c a
JUros altos, destinado a população de alto poder aquisitivo. E esse
lucro, obtido com financiamentos a juros altos, beneficiando
pequena faixa, lhe permite financiar casas populares, onde os juros
siio praticamente zero; 1:: uma pequena compensação - digamos
assim- uma gota d'água no oceano das múltiplas atividades. , .
O Sr. Orest~s Quér~la (São Paulo-MDB) - Se houvesse isso
que V. Ex• afirma, c que na realidade não existe, o BNH estaria atendendo numa categoria social a que cm verdade niio atende.
O SR. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA)- Mas, eu lhe
asseguro que o que cu lhe estou dizendo é a pura verdade ...
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- V. Ex• me permi·
te um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA) - Eu peço
licença para conceder o aparte, cm primeiro lugar, ao nobre Senador
Otair Bcckcr.
O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina-ARENA) - O assunto
que V. Ex• tra:i à consideração da Casa é da mais alta importância
para o chamado desenvolvimento social de nosso Pais. Devo dizer a·
V, Ex•, cm,incnte Senador Milton Cabral, que, cfctivamcntc, o
BNH, vai muito bem, muito bem mesmo, como instituição finan·
coira. Agora, quanto a casas populares, aos seus preços e à situação
para os trabalhadores de baixa renda amortizarem suas prestações,
vai muito mal, neste Pais. De modo que eu me parabenizo com
V, Ex• c com a subcomissão à qual pertence o eminente Senador
Jarbas Passarinho c o nobre Senador Orestes Quércia, pela iniciativa
de convocarem o Sr. Presidente do BNH. Fazemos votos para que
S. S•, aqui comparecendo, traga detalhes da rcorientaçao da polf·
ticn habitacional deste País, preconizada pelo II Plano Nacional de
Desenvolvimento.
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - Nobre
Senador por Santa Catarina, cu responderia a V. Ex• dizendo o se·
guinte: o BNH, como instituição, vui bem! E, de modo geral, tudo
vai bom. Agora, o que vai mal, é n incapacidade do povo brasileiro
em adquirir poder aquisitivo para satisfazer os fin,anciamentos que o
BNH oferece. O problema é outro. O problema é que' 70% da popu·
lnçilo brasileira cstâ mergulhada num regime salarial, limitado até
800 cruzeiros por mês,
O Sr. Orestes Querelo (Silo Paulo-MDB)- Permite V.
um npnrte?

E~•

O SR. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA) - Eu diria
que o impasse cst6 cm nilo superarmos, com maior rapidez, esses cs·
tl1~ios de subdesenvolvimento que afetam inclusive o poder aqui·
sitivo da populuçilo, B por isso que surgem essas obsorvacõcs de que
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-95o BN!"' é que va~ mui. Não. O que vai mal é o povo, que não conquis·
tou amda C?P?CJdade de pagar os financiamentos. Isto ~ o que prcci·
snm~ntc ObJ<tJva a politica dcsenvolvimcntistu que estamos tentando
'impor neste Pais.
O Sr. Lázaro Barboza (Goills-MDB) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Mílton Cabral?
O SR. ~ILTON CABRAL (Pnrafba-ARENA) - Permitam·
me dar pnorJdade ao Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Orester Quércla (Silo Paulo-MDB) - Permite V. Ex•
u~ ajtJrt~? <.Assentimento do orador.) Eu gostaria de hipotecar
mmha ~ohdarJedade a V. Ex• diante da alegação. Realmente, o problema e exata~ente a politica de salários do Governo, que impede às
camadas de ba1xa renda a possibilidade de acesso à casa própria. O
BNH vai bem, como instituição financeira, mas a politica habita·
cional vai muito mal.
.
O Sr. Leite Chaves (Paranó.:...MDB)- Permite-me V, Ex• um
aparte, Senador?

.

. O S~. ~ILTON CABRAL (Paraíba-ARENA) - Eu queria
saJr da pr~me~ra parte, para entrar na segunda.
O Sr. Leite 01aves (Paraná-MDB)- Mas é cxatamente sobre
esse ponto que cu quero dar aparte.
O SR: MILTON CABRAL (Para(ba-ARENA)- Estou de·
vendo aqUI um aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

o· sr. Leite Chaves (Paraná-MDB)- V. Ex• me ouvirá em se·
guida, então?
·
I
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O SR•. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA) - Pois não.
Mas, pela ordem, tenho que concedê-lo, em primeiro lugar, ào nobre
Senador Jurbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (Parii-ARENA) - Agradeço a
V. Ex• o aparte, que jli. foi pedido há bastante tempo, antes, natural·
mente, do Senador Leite Chaves c, emborajâ intimidado pela atitude
de V. Ex•, que mostra ter ainda muitas folhas para ler c nos pede
sejamos breves, gostaria de dizer, pura c simplesmente, cm uma par·
cela do limite regimental, que me reservo para discutir o assunto cm
profundidade na nossa subcomissão. Mas, queria chamar a atenção
para um aspecto: duvido que o próprio Senador Roberto Saturnino,
se aqui se encontrasse, estivesse de acordo com as expressões que
utilizou, ainda hã pouco, o nobre Senador por São Paulo, Orestes
Quórciu, porque é absolutamente imposslvel, a qualquer sistema, fa·
zer financiamento de habitação sem juros c sem correção monettlria.
Num pais que ainda tem resíduo inllacionãrio, fazer um processo ha·
bitucionai sem corrigir essa inlluçào, equivaleria a fazer cxatamcntc
o que fizemos antes da existência do BNH, com o sistema de casas
populares cm que se fazia a iniqUidade social de permitir que de·
terminado grupo, que tinha acesso às casas de trabalhadores, se benc·
ficiusse, recebendo 'o património de graça, praticamente, enquanto
toda a Nação pagava por aquele patrimônio. Aqui mesmo, em Bra·
sfliu, quantos casos houve de apartamentos de 3 a 4 quartos compra·
dos sem correção monetária, até: o começo de 1967, por 18 e 20 mil
cruzeiros, como teria a instituiçilo que financia isto a capacidade de
repor o dinheiro pura construir outros apartamentos para o resto dos
brasileiros, que também são filhos? Entilo, problema me parece
absolutamente equivocndo, quando se coloca em termos de nilo se
cobrar correçiio monctl1ria, nem juros. Uma parte disso, sim, pode·
riu ter sido feitn, como disse o Senador Roberto Suturnino, bancada
pelo Governo. Entilo, huveria uma parte do prejuízo, que seria
consideruda como um dispêndio nntural, um custo de de·
senvolvimcnto social. AC, cu aceito discutir u tese. Agora, eliminar a
correç~o monctfiriu, num Pais ainda inllacionàrio, 1: absolutamente
utópico. ISNo dil grande resultado num palanque, duruntc a Ctlmpa·
nhu eleitoral, pura uma população que niío tem capacidade critica pu·
ru unnlisnr esse assunto em geral, porque poucos são aqueles que u
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ti:m de cstudur o nssunto, Mas, se nós formos discutir nesta Casa, nu·
ma Comissiio, essa tese, gostaria de vi:-la sustentada em profundida·
de.
·
·
O Sr. Leite Cha•es (Paranii-MDB) - Permite o orador um
aparte?
O SR. MILTON C,\,BRAL (Paralba-ARENA)- Tem a pala·
vra o nobre Senador pelo Paraná, Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (Paranll-MDB)- Ex•, cu queria fazer a sc:guintc observação: o BNH foi um sucesso financeiro, mas, um fracas·
so habitucional. Foi um sucesso financeiro, porque o povo é que con·
correu para ,que ele formasse os seus fundos, realizasse o seu acervo
positivo. Mas, o que alegamos contra esta c as sucessivas administra·
ções dp BNH, é o desvio impresso à sua orientação. Veja V. Ex•: o
Presidente atual do BNH disse, cm Londrina, htl alguns meses, que o
operário, no Brasil, não tinha condições de obter financiamento para
a cusa própria. Quer dizer, ele tem condições de consignar cm folha
valores destinados no BNH, mas niio tem para adquirir a casa, quan-'
do a finalidade do BNH nilo é emprestar dinheiro a juros, mas cons·
truir casas. A meu ver, o DNI-!'ainda acertaria um pouco se, 'ao invés
de estar financiando casas de quatro milhões de cruzeiros cm Silo
Paulo a pessoas que nem sequer contribuem para ele, construlssc ca·
sas a qualquer custo, ainda que para alugar, porque o BNH, ficando
dono, proprietário da casa e alugando-a a preço de juro razoàvci,
estaria rcuiizando uma das suas metas, qual seja a de eliminar a falta
de casas. Agora, veja o fracusso 1 dÓ BNH:·· o Pa(s precisa de um mí·
.I hão de casas por ano, só para acompanhar o seu crescimento vegeta·
tivo, c, até agora, o BNH financiou ou construiu 950.000 casas. Veja
que o BNH i: um fracasso, da mesma forma que estão sendo o INPS,
o INCRA, o IBRA, a SUDENE, todas as obras que foram motivo
de alarde nacional. Se V, Ex• me mostrar uma obra atuai que seja
modelo de sucesso, daria a mão à palmatória. Consideramos que fo·
ram todas um verdadeiro fracasso, e vamos para um desfiladeiro, ca·
da vez maior, por falta de pulso, de orientação, de uma sadia qualifi·
caçiio udministrntiva, de amparo e identificação popular. Nenhum
Governo acerta cm qualquer meta quando não conta com o apoio
popular.
· O Sr. Omtes Quércla (São Paulo-MDB) - Permite V. Ex•
um aparte rápido'/
O Sr. Lázaro Barbou (Goiás-MDB) - Permite V. Ex• um
upurtc?
O SR. MILTON CABRAL (Paraíba-ARENA)- Concedo o
aparte ao nobre Senador Lázaro Barboza, que o pedira antes.
O Sr. Lázaro Barbou (Goiás-MDB) - Eminente Senador
Milton Cabral, o meu aparte será curto, V. Ex•, a meu ver, disse
uma verdade insofismável: o BNH vai muito bem. O povo brasileiro
i: que não tem condições de aguentar o pagamento das prestações do
BNH. Hoje, jll fui acusado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho,
num duelo que tivemos ocasião de travar numa Comissão Mista, de
truzer para anâlisc geral alguns casos particulares. Mas, cu me valho
disso, de casos concretos, paru exemplificar. Nobre Senador, eu mes·
mo tenho cm Ooiünia uma casa residencial com uma parcela de
financiamento do BNH. Uma casa cujn construÇão custou, em 1969,
cento e vinte mil cruzeiros. Tinha trinta mil cruzeiros de financiamcn•
to do BNH c noventa mil cruzeiros.com recursos próprios. Desses
trintu mll cruzeiros, depois de pagar as prestações que inicialmente
eram de duzentos e oitenta cruzeiros por mês, e pagar rigorosamente
em !lia durante ~eis unos, hoje essa prestação está, no mês' passado,
em mil e novecentos cruzeiros, c devemos a bagatela de cento c qua·
rcnta c Nele mil cruzeiros de saldo, Era a achega que queria trlll:er ao
discurso de V, Ex•, para dizer que V, Ex• tem inteira razão, Por isso
que o povo brasileiro não tem suporte pura aguentar o BNH.
O Sr. Orestes Querela (Silo Paulo-MDB) - Permite V. Ex•
um uptutc?
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prazer.
O Sr. Oratn Quércia (Silo Paulo- MDB)- Eu só gostaria oe
deixar a minha palavra para contestar o Senador Jarbas Passarinho c
salientar que a minha posição ontem, no palanque, criticando o
BNH é a mesma de hoje. E qui: o raciocinio monetarista do Senador
Jarbas Passarinho, de que o BNH deve emprestar c receber dinheiro,
·capital c juros, realmente, não está de acordo, inclusive, com a posição do Presidente da República que quer, neste instante, a distensão
social. A realidade é que o Governo impõe uma politica de salârios
que impede ao trabalhador·de ganhar o que ele teria direito, c, real·
mente, se, cm razão do Governo impor essa politica de salários, o trabalhador não. tem condições de pagar a casa com juros c correçilo, o
Governo deveria pagar aquilo a que fazia jus o trabalhador, ado·tando um critério social dentro do BNH, colocando-o realmente no
trilho, no seu objctivo.
O SR. MILTON CABRAL (Paratba-ARENA)- Agradeço
os apartes c, diante da advertencia que estou recebendo da Mesa,
peço aos nobres Companheiros que me permitam concluir.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalns) - A Presidência
pede ao nobre orador não conceder mais apartes, para poder
concluir seu discurso, porque o tempo de V. Ex• csttl esgotado.
O SR. MILTON CABRAL (Paraiba-ARENA)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Logo, fácil é compreender que novas idéias deverão ser iançadas
c que os aluais instrumentos deverão ser ampliados, aperfeiçoados,
para que seja estabelecido um mecanismo capaz de garantir a cons·
trução de moradias cm consonância com o crescimento populacional
e cm adequação aos diversos padrões de renda familiar.
O Sr. Hclridlo NUDes {Piaui-ARENA)- V. Ex• permite uma
ligeira interrupção?
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - Sr. Presidente, uma exccç~o. Vamos ouvir o nobre Senador Hclvldio Nunes.
O Sr. Helddlo Nuaa (Piaui-ARENA) - Senador Milton Cabral, cada vez eu me convenço mais que criticar é muito fácil. V. Ex•
estudou, elaborou um projeto c o apresentou à Casa. Estâ lendo a
justificativa. O que visa cxatamentc o projeto de V. Ext? Contribuir,
não para a solução, mas para minimizar o grave problema habitacional. Muito obrigado a V. Ex• c os meus parabéns pela medida
que oferece ao estudo c à consideração, não apenas do Senado, mas
das autoridades c do povo brasileiro.
O SR. MILTON CABRAL (Paralba-ARENA) - Agradeço o
apane de V. Ex•
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizia eu:
·o pobre trabalhador que percebe salârio mlnimo, não pode
sofrer descontos superiores a 15% para destinar a moradia. O ideal
seria que esta proporção não ultrapassasse a 10%. E o único meio de
garantir o "direito de morar" a'cstc preço, é pela forma de aluguel.
Para tornar.cxcquivcl tal condição, acreditamos que só as institui·
çõcs que não objcti~am lucros, ou pelo menos se satisfaçam com a
valorização do imóvel c uma pequena renda adicional, podem enfrentar empreendimento desta natureza.
Em nossa opinião, silo as instituições de Previdência que estão
aptas c possuem, por finalidade, inclusive legal, condições para
iniciar no Pais um vasto programa de casas para aluguel. Elas podem
arcar com essa responsabilidade aplicando parte de suas reservas
técnicas, c canalizando para esse fim, outras economias que podem
ser feitas pela minimização de certos programas de reduzido efeito e
maior interesse social.
Ao atribuir 'à Previdência Social a incumbência de prover u
.moradia daquçles que, por motivos financeiros, nílo podem se
vincular ao Sistema Habitaciomtl, o faz dentro dos principias bãsicos

da própria Lei Orgânica da Previdência Social, enunciados em seu
urtigo J•:
"A Previdência Social, organizada na forma desta Lei,
tem por fim assegurar aos seus beneficiârios os meios indis·
pensâveis de manutenção ..........•.... bem como a prestação de serviços que visem à proteçilo de sua saúde e
conrorram para o aeu belll-eltar. ••
Em verdade, all:m desse posicionamento, que poderia ser considerado, de certo modo, doutrinârio, o projeto nada mais faz senão
dar cumprimento aos próprios ditames da Lei, quando, n9 seu art.
117, determina que, na aplicação do patrimônio das instituições de
previdência, seja assegurada "a predominância do critério de utilí·
dadc social", considerada esta "a ação exercida em favor da
habitação" (sic).
O projeto, assim, nilo só se coaduna com os principias que
inspiraram a Lei, mas também, com seus próprios objetivos.
(\o incluir a obrigatoriedade da construção de imóveis, do tipo
popular, para os trabalhadores carentes de recursos, visa, por linha
obliqua, a complementar o Plano Nacional de Habitação e a favorecer a erradicação das favelas, com todas as suas misérias sociais.
Por outro lado, vincula o contrato de aluguel, que será compati·
vel com a renda do trabalhador, à sua condição de' segurado da
Providencia Social. Garante à instituição locadora a segurança do
recebimento dos aluguéis, não só pelo desconto cm folha de pagamento, a ser cfctuado pelo empregador, ainda também, ao permitir
que, cm caso de desemprego do locatârio, que acarreta a sua
inadimplência, possa ele valer-se dos depósitos da conta vinculada
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Fixa, ainda, um limite para as majorações dos aluguéis, em
decorrência da elevação do custo de vida, de modo a que nílo se repi·
.ta, nessa área, o mesmo fenômeno de encarecimento que ocorre nos
casos de financiamentos pelo BNH. Assim, o trabalhador assalariado com o mini mo, tem reajustado automaticamente o aluguel da sua
casa na mesma proporção do aumento salarial.
Acreditamos que um projeto com esses propósitos hll ·de mc·rccer a aprovação do Congresso Nacional, ainda mais que tem
perfeita viabilidade jurídica c constitucional, vez que segue as diretri·
zcs da própria Lei q uc modifica, além de nilo acarretar ônus para a
Previdência, pois o investimento aplicado na construção das
moradias resultarA na aplicação do seu património c ainda será
reembolsado por meio do recebimento de alugul:is garantidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive oportunidade de levar este
projeto ao conhecimento do Senhor Presidente da República, que o
recebeu com muita simpatia. Hoje o submeto à consideração dos
meus pares c faço-o absolutamente convencido de que temos qitc
inovar, temos que criar mais um novo sistema para construção. de
habitações destinadas às populações de baixo nlvcl de renda,
separando-o daquele sistema atualmcnte cm vigor, at6 agora exclusivamente, voltado para a aquisição da casa própria. Muito obrigado.
(Multo bem I Palmu.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalns) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará como Lldcr.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Parti-ARENA) (Como
Llder, pronuncia o MJUinle diiCUno. Sem reolsio do o~dor.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Parece-me que vou aos poucos, neste Congresso, criando uma
reputação de aceitar os temas definitivamente fatais c os que silo
impopulares.
Aindu hA pouco, no aparte ao nobre Senador Milton Cabral, cu
dizia que não pretendia esgotar o assunto agora ou aprofundar-me
nele; mas, diante de novos apartes dos Senadores Orestes Quércia,
Leite Chaves e Ltlzaro Barboza, pedi a palavra, como me faculta o
Regimento, como Llder, para tecer apenas alguns comcntllrios
preliminares, c tentar, tanto quanto passivei, fazer com que uma
discussão dessa natureza não seja dominada pelo aspecto emocional.
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-97Em prinlt:iro lugar acho que t e,;lrcmumentl!: Ui11ci~ uo Governo,
ou 11 quttlqu~.:r pessoa que rcprc~ente o Governo, eonvenCcr o povo a
rcspdto de: fato5 desta nalun:zu; di! que pt~gando mais, ~ cada lhêS,
ou ;.:. cada t~imestrc, por uuaa hubitação que está finunciudu pelo
BNl-1, ele t:slú :,er.óo bcneliciado; cic c:Uá sendo favorecido.
A regra geral é este exemplo que nos trou;;.c o Senador Lúzuro
l)arbow; isto ;::u ouvi Oe peo:soas com Cur:;;o Superior r,cslc: País, se é
q itC a e:o.colu1 ízação, neste Brasil, vale r.lguma coisa.
Ermn pessoas que Jiziam: ••quanto mais pago tnais devo". E
uprc>cntuvam o mesmo exemplo que o nosso brilhun\e Senador por
Goiús ac~tba de nos trazer, óe alguCm que pagava, cm 1969,
CrS 2S0,00 e agora pagu, mensalmente, CrS 1.900,00; e o seu débito,
4u.c era, de suídu, de Cr3 120.00U,OO, é agom ~e Cr$ 147.000,00.
Qu~r dizer, quanto mais paga mais deve.
J(a que ..:stamos 1:om casos especíiacos, gostaria d~ citar um: o
mou. Ao chegar u me Senado tive oportunidade- com·o Sonador
Pctrônio Porte!la, se nUa estou ~qu,iVOCi1dO, e o Senador Carvalho
Pinte, - de comprur u~artamento pelo Senado, porque éramos os
qur;: tmham maior número de dep'endentes, e só haviam três apartamentos.
·
Tive o a:wt dt comp~·á-lo .Jogo depcis - quinze dias depois que se acabava o grande benefício de comprar imóvel nesta capital
s~m correçüo monetária - o que, no meu entender, é um crime:
vcnc.lc:r sc::m corr~çtlo monetária. Portanto, falo à vontude, porque eu
já o comprei com correção mom:tária.
Fiz um contrato de Cr$ 36.000,00 para pagar cm prazo lonso,
como t: o do financimncnto. Sete anos depois de haver pago religiosnmcntc as mensalidades, eu, qu;; compnara o apartnrncnto j)Or
CrS 36.000,00 tinha um di:hito residual de CrS 98.000,00.
Portanto, ningu::rn diria, também, que í; fácil ex.plicbr ao povo
que1 quunlo mais eu paguei, mais me beneficic:i. Ora, eu paguei m<:.is e
ai1idiL devo mais; porêm ninguém leva cm considt:racão cst\: d~clo do
problema, que faliu colocar no ~uadro àa solução: é suboo· quanto
vale ~str;: upartanH:,1!0 na época em que devo o& 98 mil cruzeiros
rcsidu:.ds, e quanto ::\e valia há sei~ unos. isto, ni,,gui:m leva em
r.:nnsiclcração.
Pois muito bem; tive qllt vendJ;r o aparlu1oc:-.mo. O ap:utur11~1lto
qut: C·Jmprei por 36' ou 38 mil cn.lkciros, foi vc:màklo, ao preço do
momt:nto do mercado imoi:>iliG.rio de ihusílla, no uno pa:i5ado, por
400 mil cruzt:iros, Sr. PrcsiócntC', Srs. ScnJdvn:s! Til!, o violento
a\Jmcnto du v:tii~çào do rc,crcado imobiliário de Srnsília. Otu, as 400
mil cruzeiros rnc:: permitirum, portaillC·, pagür o dtbil·.l residual que cru de:: 98, quase 100 mil- e ainda restaram ao b~neflciudo, q"Jc
cm cu, que tinha compraóo com correçào n1on~:tú.ria, o primeiro
~r~11d~: lucro ~ue tive na minha vida: 3ú0 mil cruzeircs.
O Sr. Orostos Qucrcia (Suo Paulo-JVIDi>)·- Pormito V. Ex•
um u.parle?
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O St!.. JARI!AS PASSA!UNHO (l'uril·-ARENA) - Darei o
upan!.! em Seguida.
Paralelamente, ouvi pessoas st quc:i>.arcm de niio poder conti~
nuar pagando \J upartumi:nlo; ~ mutluram·s~ para Sobrudi!lho, por
c:xernpio. Por Cjuê? Porque, aplicada il correçJo monetária, os
pagt~n1entos nnteriorcs~ que para apartnmr.ntos de três quanos eram
de 18 cruzcliOS por mês, urna vez corrigidos, incidiram sobre a fraca
capaciduac uqui:1itiva do comprador, que podia comprar o imóvd
sl!m acorn:ção monetflrin, mas nflo podia fazê-lo com ela.
Rl:sta, ~ntüo, um protilerna lilos6fico àa maior importância: é
cnbivd; b ju.lto; é justificâvcl qui! o Govr:rno ÚH,;a um íiistc.mu llc fi.
nanciamc=nto sem corn::çi1o rnonetáriu e scrn juros? Pt.:rn ctcnd~:r ll
q"em'! A 4U milhões de brudleirQs; ou u o.uatro onil: ou a 40J mil
benl!ficiudos que poder!io clu:ga; às ante-salas dos mini~tl·os, como
no pus:mdo'!
Disse o nollrc Senador Lcttl! Ch;tvc:s, numa lUr<l~ cm que tstuva
ven.ladcirumcntc mtegrista - c negu: nu fnlcgl'll, tudo aqlliiC '-lUe
pocie ler ~:conu:cido de born ncslu Rc:públic,l, uos últintos li anos-

que o BN H é: um fracasso, como a SUDAM, como o INCRA, como
o !NPS. Creio que até a República S. Ex• co!ocaroa no conjunto.
Porque o BNH, segundo dados d.e S. Ex•, só' construiu 900 mil
habitações ati! agora. Bc,m, eu nem discuto o número. S. Ex• tem fé
pública. Apenas dou um outro dn<!o. isto i: um 11""". Temos aqui ex·
Ministroo de Estado do poríodo ante-revolucionurio, q~e conhoccm
a política ào Presidcnt< üetúlio V•rgas, voltada para as casas popu·
lares, conhecem a politicas elo p,·esidcnte Eurico Outra, no mc!lmo
sentido e sabem que, não havendo rewrno, como não houve, dos investimentos feitos pdra entrega de haoitações de q~alidade compatí·
vcl com o vencimento mais baixo do povo brasileirO, nem isso cr=t
possível continuar fazendo.
Então, de Castello Branco a Pedro Álvares Cabral, construíramse .menos t:asas populares nesto País do que ap:nus no período do
Prc~identc~Costa e Si!va. Provo a quem duvidar, re!aciouanrlo todas
ao casas populares q"" fotam construídas antes e depois do BNH.
O Sr. Leite Cn•veo (Paranã-MDS)- Perrnite V. i!.x•?

O SR. JARllAS PASSARINHO (Pará-ARENA)- A diieren·
er<i. precisamente essa. Mus os Presidentes, uão dispondo de orçamcmo para fazer, r. cu.:Jto social, o desenvolvimento dessas casas
tinham que ter uma política muito nu.mos agre:.ssiva.' Eles não pedi&.~
sacríficnr a Nação inteira para b~ncficiar um pequt:no grupo. A par..
li r dní o BNH comt!cou a receber retorno desses pagamentos.
Ç<!

O Sr. ltum•r ~hnco (Mir.as Gorais-MDB)- Permite V. Ex•
um uparh:?
O SR. JAR!lAS l'ASSARli'lHO (Pará-·ARENA)- Concede.
rei o aparte a V. Ex•, em seguida. Peiu ordem, já pediram os Srs. Senado refi Orestes Quórcia o Leite Chaves.
Eu gostaria de oferccló!r tn<iis instrum-;ntos p~ra que me d:rrotass~rn rnuis radlmtntc. Quanto mais cu faiasse, talvez mais instrumentos eu lhes de:;se. Apenas acr~dito que não se porá '!tn ciúvida
aquilo que aqui alirmamos, porque cu era Ministro de Trabalho do
Pre~id~nte Costa e Siiva; r~:cebia O.i dados dObre as construções dt
cnsas populaie~i, ti:ados du estalÍ!,tica do IBGE e em seguida
comparados com as construçõos a partir da criaçãü do BNH. Bra
uma euforia. Quando Governador do Estodo do Parã, pela prim:lra
vez" COHAS conseguiu um contrato, do 1500 casss. E pelo que·s<i,
a gmnde maioria dessas casas pertence hQje, delinitivl!mcnte, aos
seus compradores originais. Embora pobres, tinham que pagar aluguéis a u!guóro. Algum dQno de edifício ou de choup<ma que rosse,
cobravu aluguel por essas morndia!i.
Ouço com prazer o nobre Senador por São Paulo, OreS<es
Quí:rcia.
O Sr. Orestes Quérdo (São Puulc-MDB) - Nobre Senador
Jurbus Passarinho, inteligtnte como t: o raciocínio dt V. Ex~, como
sempre, é procedento. Realmente, a valorização dos imóveis fi.
nanciados pelo BNH supera a correção monetária. Dentro riesse
racioc[nio, para funcionar como banco de investimento, como banco
de financiamento, o BNH está certo.
O SI\. JARBAS PASSARINHO (l'nri.-ARENA)- Não acei·
to que ele tenha esse papel. Concordo com V. Ex• que niio deve ser a
linulidnde do BN H transformur-sc em banco comercial, em tmnco de
tin~nc1umento.

Os,. Orest1·s Quórcia (Süo Paulo-MDB)- O racioclriio puro
de V. Ex• é nesse senlido. Niio disponho de dudos utuais no momcn·
to, porqu< nüo estava po·cparudo pura dur este aparte.
0 SI{. JARllAS PASSARINHO (Pará-ARENA) ;- Aparte
•:sse que é: dado corn muito brilho.
O Sr. Orosics Quéma (Silo Puulo-MDB) - Mas cm Siio
Pnulu, por exemplo. hú dois uno:; t\trát.i, 40% dn populuçüo rüi.o tcriu
CL'ndições de obter o menor linnnciamento uo BN H. A verdade ó que
I!Kistl!, em nosso Puí::, um processo ~~:: concentração de riquet:us. O
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que, em São'Paulo,40% da população não têm condição de pagar um
financiamento do BNH, por menor que ele seja, com juros e corrcção monetãria. A politica de salários impede a essa parcela extraordinária de brasileiros acesso ao menor financiamento do BNH. Existe
um crescimento do Produto Interno Bruto, à custa desses trabalhadores. Por isso repito: num critério financeiro, é melhor que se faça com
juros c correção monetária; mas num critério social, o Governo tem
a obrigação c a responsabilidade de atentar aos interesses dcisa grande maioria de trabalhadores, que 'não têm condiçilo, pelo salmo
·imposto pela politica do Governo, de adquirir sua casa própria. Essa
.é a realidade. Levando cm conta o éritério social, dentro do qual o
Governo teria responsabilidade de aluar, é que nós, da Oposição,
lamentamos que o Governo peque. Num critério monetarista, finan·ceiro, V, Ex• tem razão. Num critério social, V. Ex• não tem razio.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará-ARENA)- Em primeiro lugar, eu me retiro de personagem da sua concepção. Como
Bulhão Pato, no caso com Eça de Queiroz, não sou seu personagem
·nesta caso. Eu não me deixo impressionar pelo critério monetarista,
àbsolutamcntc. O que quero mostrar, na medida cm que estudarmos
o assunto cm profundidade, é que para mim, que pude vender o apartamento, que posso ter um apartamento funcional do Senado
enquanto aguardo a oporiimidade de comprar ouiro, o problema tO
.um. Mas, para a massa de trabalhadores, é outro. AI é que V. Ex• se
equivoca, emprestando-me intenções que nunca tive. Não basta dizer
ao trabalhador: "Você comprou uma casa por lO mil cruzeiros c no
·momento ela vale 300 mil cruzeiros". Ele não está interessado nisto.
Ele estã interessado na casa para morar; ele está interessado numa
casa para habitação de seus familiares. A ele não importa se esta casa
vale 300 mil cruzeiros; o que importa é que a cada més está pagando
mais. E é neste ponto que o Governo tem se sensibilizado, ao longo
da vida do BNH. Há critérios modificados, que V. Ex• deve conhecer melhor do que cu, porque estudou este assunto, enquanto cu
estou há sete anos sem tratar dele. Primeiro, a corrcção monetária
era mensal; depois, passou a ser feita trimestralmente; mais tarde
passou-se a fazer a comparação da corrcção monetária por exemplo,
segundo o critério de crescimento da ORTN c o salário mlnimo,
vulendo aquele que fosse menor. E somente agora - tanto que
V. Ex• ataca a politica salarial, mas sempre se IÓuvando mais na politica do salãrio mlnimo- pela primeira vez agora, no decorrer da Revolução, o salãrio mlnimo foi elevado a valores considerados acima
daquele que até ~ntiio se recomendava. Entilo, ai, o sapato muda de
pé.
Seria uma desvantagem se a participação do contribuinte do
BN H fosse levada cm consideração pelo salãrio·minimo c nilo pela
corrcção monetária; pois passou a ser pela corrcçi!o monetária, para
ser sempre a mais favorável.
.
Quando V. Ex• fala cm politica salarial, nos pobres, etc. V. Ex•
me comove tanto quanto comove a si mesmo. Eu, apenas, penso no
Brasil de muitos anos para cá; Ílijo naqueles que marcam os trinta c
seis anos da vida de V. Ex•, mas aquilo qucjd vi muito pior do que é.
Sei que à juventude ni!o interessa o passado, o Professor Miguel
Rcale tem uma tese, primorosa, sobre isso que t o anti-historicismo
da juventude. A juventude nilo estll interessada se hã quinze anos era
pior, ela estâ interessada no dia de hoje c no dia de amanhil. E a nossa responsabilidade, de homens mais velhos, t responder a esses
anseios da juventude, fazendo cada vez melhor. Mas, V. Ex• mistura
logo três ou quatro teses, no momento cm que dá um aparte brilhante: sai do BNH, empresta-me conotações monctaristas, que nílo
tenho, passa para a politica salarial; diz que essa política salarial é a
grande responsável pelo sacrificio do trabalhador que estaria sendo,
então, o carregador do crescimento do Pais. Tudo isso é duvidoso, tudo isso ê discutrvcl, c teremos oportunidade de discutir cm profundidade.
Afirmou· V. Ex•, inclusive, pelo IBGE, alguma coisa, que é
altumcnte discutivcl c duvidoso ...

O Sr. Oreste1 Qu&cla (Silo Paulo- MDB)- f: afirmativa de
V.

E~•

O SR. JARIIAS PASSARINHO. (Pard - ARENA). - ... c
que, cm homenagem à sua palavra, recebi cm silêncio.

O Sr, Orestes Qu&cla (São Paulo - MDB) -'- No censo de
'1960 u 1970, hâ poucos dia lembrado aqui ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (Parâ - ARENA).- Gos,ta ria de dar o aparte ao nobre Senador Leite Chaves, mas, ouço
V. Ex•.
O Sr. Oreslel Qu&cla (São Paulo - MDB) - .• houve,
realmente, uma demonstração de concentração de riquezas, li a
respeito disto ...

:i'

A

r..

O SR. JARBAS PASSARINHO (ParA - ARENA) - Eu digo
que i~so fere a verdade, não é bem assim.
O Sr. Orestn Qafrcla (São Paulo - MDB) - ••. inclusive
V. Ex• deve lembrar-se do 61timo livro escrito pelo Ministro MArio
Simonsen. Foi cxatamente nesse livro que fui buscar essa informação.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará - ARENA) - Meu
caro Senador Orestes Quércia, V. Ex• se referiu ao IDGE c cu quero
dizer a V. Ex•, neste decênio, no decênio que é de 1960 a 1970,
'caracterizado pelo recenseamento de 1970 sobre o de 1960, que é
altamente duvidoso, o próprio JBOE admite que o recenseamento de
1960 foi precário, mesmo não discutindo .esse assunto,'o que houve
'foi o seguinte- provado neste recenseamento a que V. E~• se refere
-todos cresceram, agora, cresceram mais os mais abastados.
1:: diferente do que V. Ex• diz, como uma concentração feita
numa determinada faixa privilegiada, cm detrimento de outra. E isto
é provado pelos indices sociais que são apontados, por exemplo,
aparelhos domésticos, utilidades domésticas existentes no Pais - ·
quantas havia c quantas hã hoje - no crescimento populacional
compensado pela maior participação na comunidade devida, pelas
classes que antes não tinham isso.
O Sr. Oreslel Qu&da (São Paulo - MDB) - Excelência,
recentemente, o Presidente do BNH, cm declarações que depois
desmentiu dizia que, no Nordeste, cinqUenta porcento das casas
,construidas pelo BNH estão hoje desocupadas, abandonadas. E vin-.
te por cento no Centro-Sul.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará - ARENA) - Se
V. Ex• diz que ele desmentia, nem é ético V. Ex• citar, porque ele é o
autor. Se o autor declara que não disse isso ...
O Sr. Oreslel Qu&da (São Paulo- MDB)- Nilo. A verdade
é que existem cm Silo Paulo, por exemplo, milhares de casas desocupadas sem possibilidade de acesso aos trabalhadores, porque eles
nilo têm condições de pagar o menor financiamento do BNH.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pard- ARENA)- Se o Presidente do BNH diz que emprestaram a ele o que ele não disse,
porque V. Ex• insiste cm que ele disse?
O Sr. Orestes Qufrcla (Silo Paulo- MDB)- Porque, na realidade, ''onde hã fumaça, h:l fogo;" diz o ditado popular.. Na realidade, existem casas abandonadas. P._orque os trabalhadores nilo têm
condições de acesso ao menor financiamento. A politica habitacional
é um grande problema. O BNH, inclusive pela )lalavra da sua fun·
dadora, a Dc~utada Sandra Cavalcante, da ARENA do Rio de·
Janeiro, estâ dêsviado do seu objetivo. DcclaraçOcs não minhas, mas
da sua fundadora, da Deputada Sandra Cavalcante, da ARENA d~
·Rio de Janeiro. A política habitacional precisa encontrar um caminho que sutis[aça ao intcrcssé dessa maioria 'que, realmente, cstll
·mafginalizada do fruto do desenvolvimento do Brasil,
.
O SR. JARDAS 'PASSARINHO (Parã- ARENA)- Jâ tivemos o prazer de ou~ir as mesmas informações de V. Ex• antes, não
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V, E~• nos convcncc!l\,

e.

O Sr. Orestes Quêrcla (Silo Paulo- MDB)- uma pena não
.possa convencer V. ~· do drama da maioria dos ·trabalhadores
brasileiros.
O SR. JARBAS PASSARINHO (~ará - ARENA) - Não,
não me ponha neste tema, porque não seria muito justo V. Ex• fazê·
lo. Não pensé que nasci cm berço de ouro. Não me provoque, para
me declarar um maniqueista, aqui, o partidãrio do mal, o opressivo.
'Não. V. Ex• não vai fazer-me essa injustiça,

'd~svio das· verbas do BNH para fazer tud~: financiamento de casto·'
los, apart~mcntos enormes, vias expressas, construção de asfaltamcn·
to em cidades, deixando-se exatamcntc a periferia à margem. Aquc·
les irabalháil'orcs que coniribuiram para o BNH até nesses casos,·
também, silo'csquecidos, J(l que V. Ex• citou Eça de Queiroz, quero·
\,mostrar que ele estã presente no diãlogo, quando ele dizia o seguinte:,
i "Diante da nudez crua da verdade cstâ o véu diâfono da fantasia".
'jHâ muita fantasia na propaganda do BNH mas hã uma rcalidadcl
csmagadora para o trabalhador
.
. -··· brasileiro
..
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará - ARENA) - Eu me
'sirvo, precisamente, da citação literária de V. E~•. inclusive lcmbran·
1

O SR.' PRESIDENTE (Wiloon Gonçalves)- (Fucntlo ooar a ·
campalnba.) - A Mesa pede a atenção do nobre Senador Orestes
Quércia, para que solicite os apartes. Nilo é possível dialogar desta i
maneira. V, Ex• pedirâ o aparte .. Se o Orador conceder, então,
V. Ex• farão aparte porque, dessa forma, V. Ex• consome todo o
tempo c é anti·rcgimcntal.

'

'

)do-me da estátua do grande escritor, cm Póvoa de Varzi!J1, em que

se diz, precisamente, na rcpétição da legenda, o seu pensamento: ..A
nudez crua da verdade sob o manto diãrano da fantasia". A nudez
crua da verdade talvez seja, exatamcntc, aquela que nos é diflcil a nós I
homens do governo, dizer sem chocar as pessoas que não estejam
numa assembléia de técnicos para discutir um problema mas apenas
O Sr. Orntn Quêrela (São Paulo- MDB) - V. Ex• me per· numa assembléia daqueles que sentem o peso das dificuldades que
todos os brasileiros sentem, exccto os magnatas.
,mitc um aparte?
I . Concordaria com várias partes do aparte de V. ~·não fossem
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Eu ouvi· :alguns qualificativos dos quais discordo frontalmente. Por exemplo:
ria o nobre Senador Orestes Quércia quantas vezes ele quisesse, se ,o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi algo que me atingiu
não esfacelássemos o Regimento. Eu vou ouvir, pela ordem de prefc· ·cheio, quando cheguei a Ministro do Trabalho no Governo do Prc·
rência, não a minha preferência afetiva, que também coincidida, mas 'sidente Costa e Silva, porque ele havia sido estabelecido c precisava
uma preferência regimental, o nobre Senador Leite Chaves c, cm ·ser implantado, na'época, Recebi, c a origem V, E~• traz, aqui, com
seguida, com prazer darei a palavra ao nobre Senador Itamar .veemência, recebi dos bancários·- sendo V. Ex• um brilhante
Franco.
advogado do Banco do Brasil - a maior oposição para a aplicação
0 Sr, Leite Cbavn (Paraná _ MDB) _ Notei que V: Ex• 'do Fundo de Garantia d~ :rempo de ~·~iço. E o argumento único.
· t' t
· · h 'ld
·r ga mariposa na esperança de I que me convenceu- e ex1g1a, não a ehmmação do Fundo mas a sua
sen lU ~ oud aqu 1 cohmo udml cbre~loh re
' correção, que está sendo exatamcntc agora admitida pelo próprio ·
1
•
.ser')Uclma apeac ama oscu 1 o.
G
, ·
·
l'fi á 1 d
ã
·
, overno - 101 uma atitude, rca 1mente mqua 1 1c vc , c certa rca
O SR. JARBAS PASSARIN~O (Parã- ARENA)- a pior ·patronal brasileira que se aproveitava do fundo de estabilidade para
das perspectivas para mim. .
'poder trocar um funcionãrio mais velho, de padrão mais elevado,'
o Sr. Leite Chaves (Paranâ _ MDB) _ Queria reportar-me ~or um fu_ncionârio mais novo de padrão menos elevado. Isso, infc·
àquele ponto do discurso de v. E~• quando assegura que, no pc· .hzm~~tc, e verdade c o Governo, agora, se preocupa numa forma de
riodo do Sr. Getúlio Vargas houve, no Pais, menos construção de corrigir.
casas,
Nem por isso V. Ex• poderia excluir do seu racioclnio, os bcncfl·
O SR. JARBAS PASSARINHO (Parll - ARENA) - Vou 'cios que o Fundo poderia trazer. Um deles: eu vi na minha terra, Sr.
ajudâ-lo, se me permite. De Pedro Álvares Cabral a Castcllo Branco ·Presidente, a famosa Panair do Brasil, na época cm que desapareceu
inclusive. Veja bem, minha frase, não foi só de Getúlio Vargas, não. · uma ·empresa do maior porte cm navegação aérea no Brasil, não
,desap~reccu, nbriu falência pela falta de escrúpulos da sua Direção
O Sr. Leite Chavn (Paraná- MDB)- Estou de acordo com que fugiu, cm seguida, piira Portugal.- o que aconteceu com os está·
·v. Ex•.
'veis, nobre Senador Leite Chaves? Diante .da falência, disputaram
O SR. JARBAS PASSARINHO (Parã- ARENA)- Ofereço· ~diante do Palâcio do Governador do Estado do Parã uma migalha
me a V. Ex• para dar tcs1cmunho dos números que me foram :como ajuda, porque nada possuiam. Os seus trinta anos de serviço,
·os seus trinta c cinco anos de serviço de nada valiam diante da falên·
apresentados.
'i:ia desastrosa de uma companhia. Ficou, portanto, o empregado
O Sr. Leite Cbavn (Paranâ- MDB)- Estou de acordo·com ·com a sua vida na dependência de um mau patrão, de um patrão
V. E~• mas, ressalvando esse aspecto, na época de Cabral a Getúlio :desonesto. Hoje, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dã essa
Vargas nilo havia 0 BNH. Ele foi construido à custa do sacdOcio do segurança.
idireito mais importante que o trabalhador teve,' que foi a cstabili·
V, Ex• tem razão. O FGTS é novo, surgiu com a Revolução c foi
dadc. Suprimiram a estabilidade c criaram o fun?o de garantia ...
:ele que trouxe para o BNH as condições de fazer o que antes os
O SR, JARDAS PASSARINHO:(~arã- ARENA)- e_ dis· Governos quiseram c não puderam fazer, porque não tinham esse
Fundo.
cutivel a tese de V. Ex•.
/
Mus não~ só ele, nobre Senador Leite Chaves. Sabe V. ~·que·
O Sr. Leite Cbavn (Paranã - MDB) ..:: ,;, para formação do o Sistema Financeiro de Habitação conta, por exemplo, com as
BNH. Naquele tempo não havia esse sacriflcio. O povo não passou a I Carteiras de poupança. Se V. Ex• verificar as Carteiras de poupànça
custear uma organização como esta para ser inoperante, como cstâ ,deste Pais, ,prescnciarã o contrârio do que se diz aqui, que hâ quem
;sendo para o trabalhador.
tenhu, dentro da classe média, ainda capacidade de poupar alguma
'coisa pura ganhar a carroção monctâria e se habilitar ao patrimõnio
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará - ARENA)
·de uma casa que nunca teve,
Também a classificação é de V. Ex•.
,
Este é o ponto. Concordo com criticas, que sejam feitas, c acho
O Sr. Leite Cbavn (Paranã - MDB) - Também c?,~ccn:do que não hã nudu perfeito, c, assim, merece corrcçilo, Não concordo é.
COO) V. El!, nilo se pode abrir milo da corrcção. Nilo sei se n~s
com a critica integrista, quando V. Ex• no arroubo de sua relativa
:nivcis estabelecidos. Mas, não se pode esquecer aquele homem ~m juventude - como cu dizia hoje ao Sr, Senador Lãzaro Barboza rnvor de quem foi fcitp o BNH. Hoje, o que cstu"!os assistindo é o se dâ ao luxo de fazer concessões a frases tão definitivas. Nilo acho,

e.
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-100que tenha havido um crime com a existência do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, Houve vantagens e desvantagens, c devemos
ter a obrigação de corrigir as desvantagens.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Itamar F•anco.
O Sr. Itamar Fronco (Minas Gerais- MDB)- Muito obrigado, Senador Jurbas Passarinho.
Estou ouvindo V. Ex• falar sobre o Banco Nacional da Habitação. Defendo, hoje, que esse Banco deveria transformar-se no Banco
de Desenvolvimento Urbano. Já disse, nesta Cusa, que o Governo
Federal uindu não tem uma politica urbana definida. Citarei dois
exemplos, na experiência que tive como prefeito da cidade de Juiz de
Fora. O problema, por exemplo, du casa do trabalhador. Acontecia,
pelo melioS aconteceu no meu período, que a casa estava sendo cons·
truidu, o trabalhador tinha que pagar a construção daquela casa c
além disso, o alugut:i da casa t:m que morava. Evidentemente, 0 safá~
rio desse trabalhador não lhe permitia pagar aquela casa cm construção e mais o aluguel da sua casa. Esse é o primeiro exemplo em relação u moradia do trabalhador nu cidade de Juiz de Fora. Um outro
cxt:mplo, muito mais sé:rio: o empréstimo das prefeituras municipais
junto "" BNH. V. Ex• sabe muito bem que os orçamentos municipais são aprovados pelas Câmaras municipais ern novembro. Esse
cmprf:stimo, ontào, é concedido pelo Banco Nacional da Habitação,
que o corrige, através da UPC,- unidade-paõriio-de-eupital- de
três em três meses. Evidentemente, o orçamçnto municipaJ não sofre
nenhuma correção, e, não sofrendo nenhuma correção e o Governo
corrigindo esses valores de trt:s em tras meses, V. Ext vai ver que 0
orçamento municipal i: totalmente íiilho. Para esses aspectos é que o
Governo também tem que olhar com bastante atenção. Fica este
aparte, no sentido de esclarecer algumas coisas vividas na cidade de
Juiz do Fora.
O SR. JARBAS PASSARI!'IHO (Pará-ARENA)- Como sempre, nobre Senador Itamar Franco, a contribuição de V. Ex•, além
de ser uma muito sf:ria, é desapaixonada em termos aprioristicos. Ela
pode ser apaixonada no desenvolvimento do raciocínio de V. Ex•.
mas não aprioristõcamente, o que me agrada sempre no debate que
travo com V. Ex•
Antes de dar o aparte último ao nobre Senador pelo Estudo do
Rio, Amat·ul Peixoto, farei um comentúrio, que conflita precisament~ com a observação, se não me engano, feita, hã momentos, pclos Senadores Leit.e Chaves e Orestes Quércia, a quem peço não ·me
façam artimanhas e armadilhas, apesar do meu sobrenome, não me
façam determinadas armadilhas de visgo, para me pintar como inimigo do trabalhador. Por Deus! Essa não í: uma atitude que eu mereça de S. Ex•s. à medida em que cu tenha a lealdade de debater ...
O Sr. Oresles Quérci~ (São Paulo- MOB)- V. r::x• pr.rmite
um aparle'?

O SR. JARRAS PASSARINHO (Purú-ARENA) - Nobre
Presidente, i: um rlos apelos mais difíceis pura eu atender. Atendo
sob u formll de ordem de V. Ex•, sem dúvida, mas untes, ouço o
aparte do nobre Senador Amura! Peixoto.
O SR. PR~tsmt:NTE (Wilson Gonçalves) -

Quando pedi a

V. Ex• para observar isso, foi exutumcnte em f&vor do Nobre
Senador Amaral Pdxoto, que quer falar, cm seguida, de maneira

excepcional.
O SR. JARRAS PASSARINHO (Parll-ARENA)- Lamento
que a minhll falta de acuidade não tenha chegado ao seu objetivo.
O Sr. AmarRI Peixoto (Rio de Janciro-MDil)- Fui, indiretamente, convocado uo debate por V. Ex• QU*=, sem citar o meu nome,
fez referência ao fato de cu ter sido Ministro de Governos anteriores
que ~t:idurum desse problema e que não conseguiram, realmente, da;
a sbluçfto desejada. De todos os debates que aqui se travaram da
brilhante exposição de V. Ex• e dos ataques dados, tão a propó;ito,
pelos meus nobres colegas de Partido chega-se u uma cooc!ustio: a
tnOação c a politicu salarial, somente isso é que está determinando
este desajuste entre o que o homem compra e o que é obrigado a
pagar depois. Poi o que se passou com V. Ex• aqui em Brusilia.
Passou-se, também, comigo; por descuido, por comprar a casa, o
apartamento, depois daquela facilidade ter sido concedida. E sempre
argumentava a_ssim: ê impossível justificar a um operário que ele
teildo pago muito mais do que devia, ainda deva uma quanlill maior.
O que queria dizer a V. Ex• eque o problema deve c poderá, tulvc.z.
ser resolvido, assumindo o Governo a responsabilidade da constru;
çioo de algumas obras ligadas às vilas operárias, para as casas de
baixo poder aquisitivo. Vi isto no Estudo de Goiás: toda u
infra-estrutura foi feita pelo Estado c pela Prefeitura. De modo que o
BN H pôde vender as casas u preço muito mais baixo. e, a solução,
talvez - não digo ideal - mas por demais indicada, Só intervi no
debute, porque V. Ex• a mim se referiu.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará-ARENA)- Eu me rejubilo de ter provocado V. Ex•, ainda que não o citando nominalmente,
Concluo, Sr. Presidente; dizendo que de fato assunto não pode
s~r esgotado aqui. Mas esta é uma grande op'ortunidade em que a
Comissão de Economia está convidando o Presidente do Banco
Nacional da Habitação, pura que S. Ex• seja sabatinado.
Só pura llnulizur estas palavras cu diria, em relação ao testemunho que nos traz o Senador Amaral Peixoto, que isto já ocorre.
·conheço um fulo, inclusive, num Estado pobre como o Pará, em que
o Estado do Pará se associou ao BNH pura repartirem os dois as responsabilidades das obras de urbanização, porque só elas já encareceriam enormemente cada unidade habitacional que deveria serdestinada ao povo de butxu capacidade aquisitiva. A única discordância
que eu teria de V. Ex• e que foi aprovada por uma grande parte da
minha Bancada é quamio V. Ex• disse que tudo se resume, como culpa, na inOuçüo e nu política salarial. Eu diria, mt inOaçilo sim. Na
política salarial gostaria de discutir, exceto u politica salarinl de
''snfúrio mínimo".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Multo
bem! Palmas.)

O SR.JARI!AS PASSARINHO (Purú- ARENA)- ... um tcma ati: perigoso. Mas, exatumentc, porque o BNH empresta, nestas
condições à prefeituro, tumbi:m acho ~rrudo; o Senador Orestes
Quérein, o Senador Franco Montare, o Senador Cabral tamb~m
nchum errado, tanto que estamos discutindo esse assunto na Cornissiio tle Economia. Mus, pura que fazem as prefeituras esses empréstimos'? Pura '"faltar IIS ruas, para obras de infra-estrutura. Enti!o, o
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nos termos do~ 2•
BN H considet·u que o excecso úo seu encaixe pode ser aplicado do urt. 183, combinado com o urt. 16 do Regimento Interno, conagora, nuo sobre o trubulhudor, mas sobre entidades que, no seu cedo a puiuvru ao nobre Senador Amaral Peixoto, pura uma comunientender, podem pagar o dinheiro que tomam por empréstimo, de caçUo,
maneira a gc:rur muis lucros, para que esses lucros venham u diminuir
O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janeiro-MDB) (Pnra
exutumcnte o pagamento do trubolhudor, nu casa popular. Nilo acho
'uma
cotiiUIIituçiio.
Sem r••isiio do orudor.) - Sr. Presidente, desde
~.:rrado isso.
tJU" tive u honra de integrar o Sonudo, fiz purte da Comissão de
O SR. !•RESIDENTE (Wll110n GouÇnives) (l•'uzendo :roar o Finunçus,
cumpul>1hu)- A Presidência faz um apelo uo nobre orador pura que
Confesso u·V. Ex• c nos Srs. S~.:nudort:s que fiquei, por vczr:s,
conclüu seu pronunciumcnto. lumcntavclmc:nlc, o tempo de S. Ex~ nlurmudo com ns autorizuç3es que nos eram solicitudus, u cudu
se esgotou.
momento, punt empréstimos externos hOS l!studos e à:. Pn:fciturns,
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Comissão, Senador Joiio Cleofns, fizesse o levantamento de quanto
nós, naqueles dois últimos anos, hnvlnmos autorizado. Chegamos à
éonclusiio de que mais de dois bilhões de dólares tinham sido
uutorizudos pura esses empréstimos, Ultimamente concedemos
autorização u dois empréstimos de cem milhões de dólnr'-S pura a
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Por proposta do Senador Leite Chaves, aceita unanimemente
pelu Comissuo, resolvemos, no excrclcio das nossas funções fiscalizadoras, exnminm· o emprego desse dinheiro.
Tenho conhecimento de que, cm outros Estados, cmpréstim9s,
não de!ite vulto, mas um pouco menores, foram empregados - não
direi desviados - mas empregados cm obras não rclncionadns no
pedido de autorização.
· .
O empréstimo de São Paulo era pura a construção do metropolí·
tano, caminho subtemineo de Silo Paulo.
Folgo registrar que tivemos - penso que todos os cor.l·
panheiros que lá estiveram, o Senador Agenor Maria, o Senador
Orestes Quércia, o Senador Evelllsio Vieira - a impressão de que n
obra é absolutamente necessária e o dinheiro está sendo empregado
cÓm todo o rigor.
O interessante deste registro é que, sendo o Estado mais rico da
União, e a cidade que dispõe de maiores recursos, os. dois, con·
jugados, não vão dispor de recursos suficientes para efetivar aquela
obra - obra absolutamente necessária, porque Silo Paulo, só o
Município de São Paulo, já estâ com oito milhões de habitantes, e o
Grande São .Paulo tem mais de dez milhões.
O impressionante, . Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 'que São
Paulo cresce numa ordem de grandeza de quinhentos mil habitantes
~or ano. Está prevista dentro de trinta ou quarenta anos uma populn·
ção de vinte e oito milhões de habitantes, porque Silo ~a\Jio, Cam·
pi na•, Sorocúba e Mogi, todo ess'e conjunto será uma cidade só.
Então, a necessidad~ de proporcionar condução a essa massa
que trubalha é enorme. Há pouco falava-se, aqui, sobre o financia·
monto do I)NH a obras municipais.' Esse Banco emprestou dinheiro
U Préreiturn de São Paulo, e, a mc:u ver, muito acertadamente,
porque um trabalhador que se desloca três ou quatro horas por dia
para chegar ao local de trabalho, c no fim é _o~rigado a faz:r outr~
tanto para retornar ao seu lar, não tem cond1çoes de produzir. Verificamos grande parte das obras, pois não é possível num só dia corre~
tudo. Conheço o meiropolitano de Londres, Paris e Moscou, e fiquei
entusiasmado com o que vi. A obra é feita com muito rigor; não tem
nada de luxuoso, como o de Moscou, que i: revestido.dr. mármoreí: uma obra simples, funcional, com todo o conforto para n popula·
çuo c houve uma preocupação muito grande com o treinamento do
pt:ssonl qu~ opcru o sistema, c com o treinamento do povo que o
utilizu,
Por tudo isso, acredito interpretar o P,ensamento dos meus
companheiros, levando ao Prefeito de São Paulo, Sr. Olavo Sctúb~l,
c 110 Presidente da Cia. do Metropolitano de Silo Paulo, Sr. Plfmo
Assmunn.
O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) - Permite V, Ex• um
aparte? (Asse, 1timenra da aradar.)- Queria dizer a V. Ex• que ~s
Membros da ARENA que deveriam acompanhar V. Ex• e os demaiS
colegas que foram a Sito Paulo nito puderam III comparecer, em face
de volnçiio urgente e nominal que huvin no Congresso. Mns V. Ex•,
nu munircstaçüo ·do momento, externa também o pensamento de
nossa Bnnc~\du.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janciro-MDB)- Muito
obrigudo u V. Ex• Sob certo aspecto, foi. bom que n dc_Ieguçilo fosse
compostn somente de Membros da OpoSição, porqu? tivemos opor·
tunidudc, nilo só de percorrer ns obras, mus asSisllrmos. a tudo c
diulogurmos com os dirigcntcsi' durante ?uns ho~us, ouvmdo u.mn
cxplnnuçiío complctu, sobretudo u rcspcato do sastema finnnce.aro.
Nossu grande prcocupução í: sobre u necessidade de se cnnal~zur

muior somu de recursos pura esse empreendimento, porque purultsar

aqueln obra, neste rnomento, será um crime, um crime contra a popu·
Iaçilo de São Pnulo.

O Sr. Leite Chnves (Paranâ-MDB) aparte?

Permite. V. Ex• um

O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janeiro-MDB) -Com
muito prazer.
O Sr. l.elte Chaves (Paraná-MDB)- Nobre Senador, rctÍI·
mente integramos a Comissão, como V. Ex• disse. E n Comissiio,
unanimemente, resolveu fazer essa visita cm razão dos constantes
pedidos de suplemento financeiro solicitado pelo metrô. O nosso
receio é que não houvesse aplicação correta, ou que a obra niio esti·
vcsse em nívol de preferência, que justificasse aquelas cor.cessões de
financiamento do exterior. Mas, encontramof: o quê1 O metrô, numa

linha,- não há dúvida, estão fazendo apenas numa linha única, mas
não é um metrô de luxo, como V. EX• disse- mas seguro, de râpido
transporte de massas, r. ponto de conduzir um milhão de pessoas por
dia. O met~ô de P<tris, que tem velocidade muitas vezes superior,
conduz, no máximo, quatro milhões c meio. Além do mais, o próprio
ucubumcnto diSp.;nsa custos permanentes! é cimento cru, cimento cm
cor natural, que não. demanda pinturas constantes ou anuais. Então,
a obrn nos causou grande impressão, à própria Comissão presi·
dencial do metrô. E gostaria de fa~er um registro que não me é
comum, pelo menos em carllter pessoal: sobre o Prefeito de São
Paulo. S. Exo nos causou impressão das mais excepcionais. Não é um
politico, mas é arcito ao trato humano, com conhecimento, acima de
tudo. E desejo fazer tnl registro, porque tenho críticodo seriamente
aqueles homens que não são eleitos, mas faço esta exceção. Se o
Prefeito de São Paulo, realmente, é o que parece ser, aquele grande
Estado tem um grande prefeito. Voltamos, também, por outro lado,
com a tranqUilidade de que o metrô paulista estâ sendo muito bem
administrado, Como o problema de transporte em São Paulo não é
só local, mas do País inteiro, porque quem quer que demande São
Paulo depara-se com o problema de trânsito, acho que o Senado tem
motivos para continuar, no limite de suas possibilidades, a assistir ao
metrô paulista. Muito obrigado a V. Ex•, inclusive pela maneira
udmirávcl com que o nosso ilustre Presidente conduziu a Comissão,
pelas perguntas formuladas c a forma como se dcsíncumbiu desta
missão do Senado Federal.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Jnneiro-MDB).- Muito
obrigado u V. Ex• Registre o seu aparte que penso interpretar o de
todn a Comissão, não só sobre o que vimos, mas também sobre a
pessoa do ilustre Pr~feito de Silo Paulo, que nos causou magnífica,im·
pressão: um homein simples, engenheiro altamente competente, um
homem de empresa, a todo.momento dizcnqo que não ern politico,
mas, a meu ver, com grande sensibilidade politica c sabendo con·
quistar facilm.ente as simpatias gerais, inclusive junto aos seus fun·'
cionC1rios.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que o problema das grandes
cidndes deve preocupar a todos nós, Imaginemos Silo Paulo com
vin\c e oito milhões de habitantes; suponhamos o Rio de Janeiro
com uma população semelhante. Quais os problemas que surgirilo ,
ilquclcs que nos viro· suceder, aqui, no Senado, c nu Direção dessas~
cidades, de3ses Estàdos~
·
Creio que o problema de São Paulo precisava ser detidamente
estudado por todos os políticos brasileiros, pura que evitássemos,
puru o futuro, problemas os mais graves.
Sr. Presidente, ugradcço a V. Ex• ter-me dado n oportunidade
de fazer esse registro c peÇo que, em nosso nome, trànsmitu ~o Prefeito de Silo Paulo e u Comissilo Dirctorn do Metrô os agradecimentos pelas atenções com que n Comissão do Scnudo foi recebida.
Muito obrigudo ..(Multo bem! P~lmns.)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
Altevir Leal - José Guiomurd - José Esteves - Faustoj
custclo-Brunco - Petrônio Portella - Dinarte Muriz - Domlcio,
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Zancancr- Benedito Ferreira - Osircs Teixeira- Leite ChavesMattos Lcilo- Lenoir Vàrgas- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wl110n Gonçahn) projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.

Sobre a mesa,,

f: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 149, DE 1975
Dli!pÕe 10bre o reiiJustamento·do nlor de benelldoe no ea-;
adrldade,
dando non redaçio ao art. 34 da Lei Oqlnlea da Prerldênda
Sodal.
so do aposentado que, neua eondlçio, retornou l

1

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Dê-se ao art. 34 da Lei Orgânica da Previdência Social a,
seguinte redução:
"Art. 34 A contribuição de que trata o art. 2• da Lei
n• 6.210, dc4 dejunho·de 1975, serâ aplicada, de acordo com•
os critérios lixados pela Coordenação dos Serviços Atuariais
do Ministério da Previdência e Assistência Social, na revisão
do valor da aposentadoria, no C<ISO de afastamento definitivo
da atividadc ou do valor da pensão aos dependentes, no caso
de morte do aposentado que, nessa condição, tenha voltado
a trabalhar cm atividadc sujeita ao !•gime desta lei."
Art. 2• Entr~rá esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
·
JustJRcaçio
Promulgada a 26 de agosto de 1960, a Lei Orgânica da Previdên·
cia Social determinava no§ 3• de seu art. S•:
"§ 3•. Aquele que conservar a condição de aposentado
'não podcrâ ser filiado novamente à l>rcvidencia ·soCial, em
virtude de outra atividadc ou emprego."

êaráter definitivo; das' novas atividades ou na Ócorrência de sua mor·
te, quando a rcstit~iç~o cru feita cm favor de seus dependentes.
Nova e profunda alteração sofreu, porém, a legislação de seguro;
social com a promulgação da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
principalmente em virtude das seguintes nor!JlaS constantes de seu,
art. 12:
"Art. 12. O segurado aposentado por tempo de serviço'
que retornar à atividade serâ novamente filiado e tcrâ suspen-.
sa sua aposentadoria, passa~do a perceber um abono, por
todo o novo perlodo de atividade calculado na base de 50%
(cinqaenta por cento) da aposcnt~doria cm cujo gozo se cn·
contrar.
§ I• Ao se desligar, definitivamente, da atividadc, o SC··
gurado far~jus ao restabelecimento da sua aposentadoria suspensa, devidamente reajustada e majorada de 5% (cinco por
.cento) do seu valor, por ano completo de nova atividade até I
o limite de IO(dez) anos.
'
§ 2• O segurado aposentado que retornar. à atividadc é'
obrigado a comunicar' ao INPS a sua volta ao trabalho sob
pena de inden.izá-lo pelo que lhe for pago indevidamente: res-,
pond~ndo sol1d.ariamentc a empresa que o admitir.
·
§. 3• Aquele que continuar ·a trabalhar após completar
35 (trmta e cinco) anos de atividade terá majorada sua aposentadoria por tempo de serviço nas bases previstas no § 1•
deste artigo.
§ 4• Aplicam-se normas deste artigo ao segurado aposentado por velhice e em gozo de aposentadoria especial que
retornar à atividadc,
§ S•: O segurado aposentado por invalidez que retornar
à atividad~ terâ cassada a sua aposentadoria."
A nova sistemâtica adotada pela Lei n• 5.890, de 1973, justifi·
cava, plenamente, a contribuição do aposentado que, nessa con·
dição, retornava à revisão do valor de sua aposentadoria em função
dos anos de serviço cumpridos depois de aposentado,
Inovou, ainda uma vez, a Lei n• 6.210, de4 de junho de 1975, ao.
prescrever:

"Art, 2< O aposentado pela previdência social que volComo aos aposentados por tempo de serviço (inclusive
tar a trabalhar em atividade sujeita ao regime da Lei n• 3.807,
aposentadoria especial) ou por velhice não era vedado voltar a cxcr-.
de 26 de agosto. de I960, será novamente filiado ao INPS,
ccr nova atividade ou ocupar emprego sujeito ao regime da Lei Orsem
suspensão de sua aposentadoria, abolido o abono a que
gânica da Previdência Social ficavam eles, bem assim as empresas
se refere o art. 12, da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, c
onde viessem a trabalhar, isentas da contribuição prcvidcnciária.
voltando a ser devidas, com rclaçilo à nova atividade, todas
Tendo em vista, certamente, que tal isenção era pondcrâvcl
as contribuições, inclusive da empresa, previstas em lei."
incentivo cm favor do aproveitamento de aposentados cm prcjulzo
dos demais trabalhadores, baixou o Poder Executivo o Decreto-lei
Restabeleceu-se, dessa forma, quase que integralmente a
o• 66, de 21 de novembro de 1966, cujo art. I• deu a seguinte rcda- situação que prevalecia antes da Lei n• 5.890, de 1973. Dissemos
ção ao dispositivo anteriormente citado:
quase integralmente porque, embora mantida a contribuição do apo·
"§ 3• O aposentado pela Previdência Social que voltar' sentado que voltou a trabalhar não' foi restabelecido o pecúlio.
Ora, não tem nenhum sentido, nem pode prevalecer a cobrança
a trabalhar cm u'tividadc sujeita ao regime desta lei serâ novamente filiado ao sistema, sendo-lhe assegurado, em caso de contribuições, mormente previdenciârias, quando, em contrapres·
de afastamento definitivo da atividade, ou, por morte, aos tação não oferece ó INPS serviços de qualquer natureza nem propor·
seus dependentes, um pecúlio cm correspondência com as ciona beoeflcios de qualquer espécie.
Assim sendo, como inegavelmente é, impõe-se seja complemencontribuições ~ertidas nesse perfodo, na forma em que se distada
a legislaçilo de modo que a contribuição cobrada passe a correspuser cm regulamento, nilo fazendo jus a quaisquer outras
prestações, além das que decorreram da sua condição de ponder ao direito a uma prestação efétiva.
1:. o que realiza o presente projeto ao determinar que, na hipóaposentado."
tese, seja a contribuição Pplica~~ na revisão do valor da aposentaColocados, dessa formo. cm situaçilo de rigorosa igualdade, doria ou da pensilo, conforme o caso, segundo critérios lixados pela
puru efeito de contribuiçilo, os aposentados e os demais segurados,' Coordeouçilo dos Serviços Atuariais do Ministério da Previdência e
eliminada estava a posslvel preferência das empresas pela contrata- Assistência Social.
ção dos primeiros em desfavor dos outros candidatos a emprego.
A norma é tantà mais recomendável quando se sabe serem
Contudo, u contribuiçilb oilo poderia ser cobrada e recolhida, defini· numerosos os aposentados que retornam à atividade cm idade, às
tivamcotc, aos cofres da Previdência Social pelo fato de nilo cor-' vezes, avançada por serem insuficientes os valores das mensalidades
responder a nenhum beneficio ou serviço a seu cargo. Por isso mes· de suas aposentadorias. Por outro lado, como o valor dessa aposenmo, criou-se u figura do pecúlio que nada muis 1: do que a restituição tadoria nilo é atuulizado em funçilo das novas contribuições pagas
das contribuições pagas em caso de afastamento do aposentado, em mensalmente ao INPS, os que se encontram em tal situação só se
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Tenho a honra de indicar os nome; dos Senhores Deputados
vamente incapazeS para o trabalho e quando não lhes resta, lamenta- Manoel Rodri~ues, Doso Coimbra e Joilo Clrmaco para, em
velmente, outra alternativa,
substituição aos Scnhorés Deputados Santos Filho, Parente Frota e
~ chegado, pois, o momento, de dar disciplinação legal leu r Lomanto, integrarem a Comissão Mista incumbida de estudo e
adequada à matêria.
· parecer sobre a Proposta de Emenda. à Constituição n• 15, de 1975,
Sala das Sessões; 4 de setembro de 1975.- Franco Montoro,
que "altera a rcdação do artigo 55 .da Constituição, dispondo sobre a
expedição de decretos-leis pelo Presidente da República",
LEGISLAÇÃO CITADA
Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço.
-JCIMBonl,.do, Líder da ARENA.
LEI N• 3.1!0'7, DE l6 DE AGOSTO DE 1960
O SR. PRESIDENTE (WUsoa Goaça!Yes) - Serão feitas as
CAPITULO ViU
substituiçõ!" solicitadas,
boPecdllo
O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçaiYel) - Findo o pcrlodo
Rnopdo pelo art, 34 da Lei .. 5.890/73.
destinado ao Expediente.
Art: 34 (revogado)
Passa-se·à
(Às Comissões de Constituição e Jrutiça e de Legislação
Social.)
O SR. PRESIDENTE (WU1011 Goaçafyu) - O projeto serâ
publicado c remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. l•·Sccrctârio.
~ lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 389, DE 19'15
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·Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1974
c o Projeto de Lei n• 8, de 1975 (CN).
Sala das Sessões, cm 4 de setembro de 1975, - FraDco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Wllloa GoaçaiYes) - O presente requeri·
mcnto assume um aspecto excepcional, porque se rcfcrc.a tramitação
conjunta de um projeto de lei do Senado, que tramita nesta Casa c
um Projeto de Lei do Congresso Nacional, que tramita cm outro
campo de ação.
Evidentemente, ê um assunto que merece, preliminarmente, um
estudo da Presidência, para verificar se é possível conformar este·
requerimento com as normas regimentais cm vigor. Em
conseqUência, esta Presidência, oportunamente, darâ pronuncia·
mento sobre a base regimental do requerimento, c se concluir pela
procedência o submeterá a consideração do Plenário.

ORDEM DO DIA
1ltem 1:
Votaçi!o, em turno único, do Requerimento n• 361, de
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Comandante do I Distrito Naval, Almirante Maximiano
Eduardo da Silva, saudando o .Ex~rcito Brasileiro cm nome
da Marinha e Acronâutica nas solenidades comemorativas
do Dia do Soldado, realizadas no Forte de Copacabana, na
cidade do Rio de Janeiro, e publicado no jornal O Globo, cm
26 de agosto de 1975.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·

dos, (Pa~~~a.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

"Exmo, Sr. General-de-Exército Reynaldo Mcllo de Almeida:
"Exmos. Srs. Oliciais.Qcncrais,

"Por força de meu aluai cargo, coube-me o privil~gio c a honra
de dirigir a V. Ex• e a todos os Oficiais-Generais do Exército, ser·
vindo nesta áiea, uma saudaçilo cm nome da Marinha, pela comemo·
ração do Dia do Soldado, data do nascimento de Luís Alves de Lima
O SR. PRESIDENTE (WU1011 GoaçaiYes) - Sobre a mesa,' c Silva, o Duque de Caxias.
"Honra c privilégio que ainda mais avultam c me envaidecem
.requerimento de urgência que scrâ lido pelo Sr. l•·Sccrctârio.
pelo fato de ter delegação para faú·la tamb~m em nome da oossa
~ lido o seguinte:
gloriosa Força Atrca.
"Descrever a vida do Duque de Caxias significa, na realidade,
REQUERIMENTO N• 390, DE 19'15
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, a\lnca b, do Regi· descrever muitos dos capítulos mais importantes da própria História
mento,.para o Projeto de Decreto legislativo n• \6, de 1975, que do Brasil.
!aprova o texto do Acordo Bâsico de Cooperação Cientrtiéa e Têcni·
·"0 que acabamos de afirmar estâ muito bem sintetizado nas
ca entre o Governo da Repúblicà Federativa do Brasil e o Governo palavras, a seguir transcritas, do Professor Dr. Darcy Azambuja,
da República Oriental do Uruguai, assinado cm Rivera, a 12 de que, segundo o grande historiador General Antonio da Rocha AI·
junho de 1975.
mcida, 1: o melhor perfil do grande titular do Império: "Não houve
Sala das Sessões, cm 4 de setembro de l 97 5. - Ruy Santos.
barreiras que nilo vencesse, nilo houve reveses que ni!o afroniassc,
nilo
houve ingratidões que nilo esquecesse, Teve a rara e suprema
O SR. PRESIDENTE (WIIIoa Gonça!Yes) - O requerimento
scrã votado após a Ordem do Dia, nos termos do art. 375, item 11, coragem de ser ele mesmo contra todos, para servir à Pâtria. Teve,
do começo ao 'fim, a coragem das convicções, a coragem do dever, a
do Regimento Interno.
coragem da virtude; teve, quando era preciso, para o bem de todos e
O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçaiYes) - Sobre a mesa sempre que foi nccessãrio. Epor isso foi grande, ·enobrecendo, com o
expediente que serâ lido pelo Sr. I•·Secretârio,
esplendor de seu nome e de suas obras, meio século de vida de uma
Nuçilo",
~lido o seguinte
"Desnecessário relembrar tudo o que ele fez e representou para
GABINETE DO LIDER DA ARENA
a
união,
pacilicaçi!o, consolidação e engrandecimento da grande PA·
Brns!lin, 4 de setembro de 1975.
tria que nos foi legada, pois tais fatos estilo bem vivos na memória de
Oflcio n• 162/75
todos desde os bancos escolares.
A Sua Excelencia
"Nilo podemos perder a excelente oportunidade que se nos ofe·
Senhor Senador Magalhães Pinto
rece a data de hoje para realçar, particularmente,'um dos legados de
DD. Presidente do Senado Federal
Caxias: a sua incstimãvel contribuição para a união nacional.
Senhor Presidente:

iü
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pura que nossn P{ltrin continue no caminho que, c:rtamente, n 1evnr6.
uo lugar de destaque que lhe e~tá reservado no cenârio mundial.
.. Fnlnr na união dns Força~ Armadas brasildras constitui, na
rcnlidude, um trulo::mo; tnl união, pnrticu1nrme~tt.c após a Revolução
de Morço de 1964. nindn mais se consolidou, transformando-se em
uma verdadeira coesão monolftica, exclusivamente ''Oltada paro. os
nltos interesses de no~sa Pátria, c, portanto, para o bem-e~tar de nosso povo.
"Sr. General Rcynaldo Mello de Almeida, Srs. Generais, a pre·
sença voluntária e cspont:1nea, nesta solenidade, dos BrigadeirciS e
Almirantes em comissuc na área, para •audnr V. Ex•s nesta data tão
carn uo Brasil e particularmente ao nosso P.xêrcito. tem o mérito de
representar a tmiilo de nossas Forçus Armadas; Llniii.o esta que ardentemente de~cjamos, seja comum n todos os bra~ileiros, sem distinçõ.o
de cla!'F.es, credos ou raças, irmanando a todos, chis c militares,
homens do campo ou das cidades, cmprogados ou emprogadores;
portanto, brademos, parafraseando as imortais palavras do grande
Cu.xias, nu cpopéia de ltoro~ô:·"'Sigam:.no:; os que forr:m braSileiros."

inttJorta-nos mais que o Tenente do llatalhuo Imperador, que o
MajQr 'orgnnizador do Batalhão Sagrado e da Guarda Municipal
l'ermuncntc, que o Conde, Barão e Duque de Caxias - o que h"je
rcprcs•:nta para nós Luiz Alver. de Limo e Silva .
Reulrnentc, CuxiuR transpôs ~ua época c é revivido hoje em
nossa lembrança. Diferente d.os chefes caudilhos de entiio, pnradig·
mn de líderes. coloca-se ~ntre nós, passados tnntos nnos:
- i:: ele o aniquilador imtllacável do inimigo externo e interno,
qualquer que seja o muscaruíne 0to cQm que se oculta.
· - (;ele quem nos estimula a cerrar agora, contra novos inimi·
gos, os que vestem a roupagem ideológica do Comunismo Jnt.crnacio·
n••l, que snprado de estepes gcladns tenta apa~ur o calor de r.O~!os
coruções e sufocnr nossas crenças, nossa liberdnde, nossa dignidade c
impor no mundo livre, ao qual pertencemos, um regime óc vídn
despótico e cruel, mentiroso e'fa!so.
Por miítoc!cs violentos ou sutis, embuçado~ sob demagógicos
títulos dejnstica sc.·cial, infiltram-se nas mnis sérias organizações. ou
ainda, difamando a palavra uDemocracia", ataCilm, OS adeptos do
comunismo. confundindo espíritos menos a~i~ndos, persona!idndes
menos fortes, tornando-os traidores da Pátria.
Estes são os nossos inimigos de hojo.
O SR. PRES!DENTf. (Wilson Gonçalves) -Item 2:
A eles, daremos, corno já o fizemos mais do uma vez, a respo~to.
Vctação, em turno único, do Requerimento n• 362, de cni:rgicn, firm" o patriótica do quem não teme o confronto com a
1975, do Sonhar Sera3dor Vasconcelos Torres, solicitando a verdade e nahc lutar em defo.sa dos verdadeiros ideais democri!.ticos e
trnnscriçi\o, nos Anais do Senndo Federal, do discurso do cristãos que herdamos de nossos antepassados e que legaremos a
Er. 0r.lentissimo Senhor Gtneral-de-Brigada José Luiz Coelho nossos fifhos, s~m derrotns.
Isolemos. pois, c aniquilemos, aqueles que, indignos de nos~o
Netto, pro"unciado nos solenidades comemorativas do Dia
do Soldado, reali~adns no Município de Duque de Caxias, no convívio, nãc podem ser compatriotas de Caxias. Para isso havere·
mos de nos mnnter unidOs e coesos, em torno de nossos Chefes e
Estado do Rio dr. Janeiro.
Governantes, a fim de g~rantirmos o progresso, a paz e a justtçn
Em votação o requerimento.
social.
Os Sr~. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentaLocal privilegiado este, que viu nascer Lima figura que viveu e
dos. (Pousa.)
vive com o Brasil! E ó. bom que nesses dias em que aioda muito nos
Está aprovado.
resta fazer pola Pátria, que todos trnbalhom, vivam e sintam em si
Será feita a tran~crição solicitada.
um mesmo objctivo- ·o Drasil, e que a comunidade de Caxias sinta
que tem em sulis raizes históricas o camh1ho a segui!·, dentro da orAlguí:m, já clas!ifir.ou os seres humanos em dois grupos distin· dem, do trabalho e do progresso.
Busquemos, neste momento e ne!:a te~ra, a inspiração do vencetos:
dor de ltororó, na luta contra tndo que nüo se r:spnlde cm nossa
-Os mortos, .:mbora vivos; c
verd:,cteiru História em consonância com nor.sos destinos de nnçiio
-Os vivos, uinda que mortC'S,
A este 'egundo grupo pertencem nossos heróis, que ap65 tomba- livre e dernocrútica.
rem. com glória. dirigem o destino dos pósteros, indicando-lhes o
O SR. PRESIDENTE (WIISiln Gonçalves) -Item 3:
cuminho u percorrer, com dignidade, coragem~ honra.
Di~cusoão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Senhores:
n' 38, de 1975 (N• 1.900-ll/75, na Casa de origem), que ai·
Reunidos neste local, pretendemos render nossa homenagem
tera o artigo 701 da Consolidação das Leis do Trabalho,
ilquele que, nascido na Fazenda sno Paulo Taquaru, a 25 de agosto
aprovada
pelo Der-reto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943,
de 1803, tornur-se-ia um orgülho da Comunidade Cnxier.se e, ainda
tendo
mais, um verdadeiro símbolo de patriotismo, lealdade e proficiência
PARECER, sob n• J 14, de 197S, da Comissão:
no contexto dos Grandes vultos da terra brasileira.
-de Lcglslnçiio Soda!, favorávol.
Nüo falaremos do Lima e Silva das lutas pela pacificação, que
Sobre n mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.
de 1840 a 1845 restaurou a tronqUilidnde interna do Pnfs, cxpurgan·
do "balaios" do Maranhilo, derrotando liberais cm Silo Paulo e
!! lido e aprovndo o seguinte:
Minns Gera'is, ou uindn debelnndo a cruenta guerra dos Hfnrrapos"
REQUERIMENTO N• 391, DE 1975
no Rio Grande, que lhe valeram o cognome de Pacificador.
Tbmpouco recordaremos sua brilhante atuaçilo no Comando
Nos termos do nrt. 310, alincn c, do Regimento Interno, requeidus forcas que entre 1'851 c 1852 derrotaram Oribe, no Uruguni e ro adiamento da discuss~o do Projr.to do Lei dn CAmara n• 38/75,
Rosas, nu Argentinn.
que altera o urtigo 701 dn Consolidnçuo das Lois do Trabalho, aproReconhec~mos c relembramos sua profícua gesti\o nu Pasta da vnd~ pelo Der.reto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, a fim de ser
Guerra, a purti~ de 1855, como notdv~l organizador c uclmini~trndor, feita na se<~!to de 3 de outubro.
mns niío nos dett:remos nos vitórbs épicas obtidus na Guc1·rn do
Suln das Sessõe•, ern 4 d" setembro de 1975.- Ruy S•1ntos,
l';u·Hguai-Jtororó-Av~l-·LQmlls Valcntinus pdginns que
O SR. PRESIDENn; (WII•on Gonçalves) - Do acordo com 11
ilustruriun\ o mais brilhante chefe militar - e se contam entre as
mais belas de nossn Hi~tório.. Dn mestna forma, sua passagem pelo deliberação do Plen(trio, n mntériu figurará na Ordcrn do Diu du
Senado ulhearlu de político e r.xemplarmmtte edir,cnnte, nl\o scrd sossilo de J deoutub'o próximo.
O SR. PRI\SIDENTE (Wilson Gonçnlves) -Item 4:
assunto llc no~sa cogitucüo, Não. Tais fntos constituem Hintóriu Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
not(Jvcl História - pertencente a um pttssado de glórias e que ati:
nodo n' t47, d•: 1973, de outorin do Sonhar Senudor
hoje nos projeta ensinnrnr.ntns profundos. Nc'itn C'lportunidnctr.
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- .105V:!sconceloli Torres, que altera a redução do incioo 11 do art.
118 da Lei n< 3.434, de 20 de julho de 1958, que dispõe sobre
o Código do Ministério Público do Distrito Federal, e dá ou·
tras pro'lidêncins, tendo
PARECERES, <ob nos 236 c 237, de 1974, das Comissões:
- de Consdtldçiio e Justiça, pela consdtucionalidadc e
juridicidadc e, no mé!rito, pela aprovação, com voto vencido,
quanto à const.itucionalidade, dos Srs. Senadores Accioly Fi·
lho e Helvídio Nunes;
-do Distrito Federal, fovorãvel.
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja discuti-lo, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Est(J encerrada.
Em votação.
O Sr. Ruy Saotos (Buhia-ARENA)- Peço a palavra, Sr. Presidente. para encaminhar n Votnçilo.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
projeto.
Os Srs . .Senadores que o aprovam. queiram permanecer sentados. (Paus..)
Rejeitado.

f:: o seguinte o projeto rejeitado que irâ ao arquivo:
PRO.IETO JJE LEI DO SENADO No 147, DE 1973
Altera n rcdnçilo do '•ciso II do art. 118 du Lei no 3.434,
de 20 de julho de 1958, que dispõe sobre o Códlco do Ministério
'Pübllcc do Distrito Feder•!, e d( outru• provldôncias.
O Congresso Nocional decreta:

Art. 10 O inciso 11, do art. ! 18 do Lei no 3.434/1958, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 118. Os csta3iúrios ti:m direito:

...... ............................................ .
"

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonço!ve&) - Para encaminhar

a votação, tem o palavra o nobre Líder, Senador Ruy Sontos.

"

I.

O SR. RUY SANTOS (Buhia-ARENA) (Para cncaminhnr a
,votação. Sem rev!<iio do orador.)- Sr. Preoidente, este projeto é de
autoria do nobre s~nndor Vasconcelos Torres, cuja au~ência lamento. Jfl estou anteouvindo, se a ~asa rejeitar o projeto, o que dirá
S. Ex• quando aqui retornar, talvez atribuindo-me até propósitos
contra iniciativas suas~
A proposição do nobre Senador Vasconcelos Torres ,estabelece
ou determina que o tempo de estagiário no Ministério Público seja
contado para efeito de apo~entadoria, no tempo total do estágio.
A Comissão de Constituiçãó e Justiça, em parecer de que foi relator o eminente Senador O>ires Tcixeira,-opinou favoravelmente pe·
'la conotitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos nobres
Senadores Accioly Filho e Helv!dio Nun:s, que c consideram
inconstitucional.
Mns, paf.a considerá-lo também incon~titucionnl, eu, como
qualquer leigo, não preciso nem me servir do pensamento dos doutos,
A Constituição estabelece r.o ar:. 57, item V, que é da
competência exclusiva do Senhor Presidente da República a iniciati·
va das leis que áispõem sobre servidores públicos do U niiío, seu regi·
me jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade c aposentadoria.
Esse projeto manda contar, para efeito de nposentadoria, o tempo de estagiãrio, mas não foi da iniciativa do Se~hor Presidente da
República c está ferindo, rigorosamente, n Constituição.
De maneira que, por flagrante inconstitucionnlidade, Sr. Presidente, com o devido respeito ao voto da mniorio da Comissão, a
Liderança dn ARENA vota pela rejeição do projeto,
O Sr. Benjamim Farah (Rio de Jnneiro - MDB) - Sr. Presidente, peço a palnvra pura encaminhar a votaçi\o,

O SR. PRESlllENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a poiavra
nobre Senado;· Benjamim Farah, pura encaminhar a votação.

o

O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janeiro - MDB) (Pnro
a vo!açao. Sem revisão do orndor.)- Sr. Prcsident.e,.Srs.
Senadores, minha posiç~o aqui 6 simplesmente paradoxal. O l.ldcr
d:1 Maioria investe contra um seu companheiro de Partido e inv..:stc:
também contra a própria Comissão de Constituição e Justiço, que
consideru o projeto constitucional. Agorn, vem o representante da
Oposição defcndr.r n proposição de um digno colega nosso, pertencente à ARENA, e tntnbóm defender n própria Comiss~o de Cons..
ti tu içilo e Justiçn.
S. l::K' o ilustre médico que me antecedeu ne~ta trihuna, purn
honra minha mr.:u colega, condena o projeto como inconstitucional e
invoca u própria Constituiçiio. Mns o órgão especifico, ao abordar o
nssttnto, deu pnreccr favorãvel. l~estns condições, Sr. Presidente, sem
com;itleracõc~ maiores, prefiro )icnr com :t Comissi\o de Constituiçao
c Just içu e dar voto favor(ll'f'l uo projeto em tela.
cncnmln~ar

r

!J

11 - a contar, integralmente, o rererido tempo, para
efeito de aposentadoria.
O SR:. PRESIDENTE (Wilson Goncolves) -lten: 5:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
·Sonudo no 113, de 1975, de autoria do Senhor Senador
.Accioly Filho, que dá nova redação ao artigo 508 do Código
de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 289, de 1975, da
·comissão:

-de ConstltuÍçilo e Jus!iça.
Em di!'cussão o projeto, em prtmeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)

Aprovado.

O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia para o se·
,gundo turno regimental.

I! o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 113, DE 1975
Dá nova redaçilo no art. SOS do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o O art. 508 do Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com esta redaçào, revogado o
seu purúgrufo único:
"Art. 50~. Em todos os recursos, salvo o de agravo de
instrumento e o de embargos de declarnçi!o, o prazo, para
interpor e paru rosponder, será sempre de quinze (15) ~ias."
Art. 2• A presente lei entrará cm vigor no data de sua publica·
clto ..
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gunçelves)- Eseotnda a materia constunte da Ordem do Diu, vui-st puss;.u à upreciuçilo do Rcqucritn<'lllo n• 388, de 1973, lido no Expediente, de urgência para 0
Projctn de Lei da Cúmuru no 61, de 1975.
Em votaçiio o requerimento de urgêncin
Os Srs. Senadores que o uprovum queiram permanecer scntn·
dos. (Pau•a.)

- 106Aprovuao o rcquerimonto, passa-se à apr~cÍaçÍI~· da m~iéri~
S. O Projeto, encaminhado pelo Sr, Presidente da Rcpública,jâ
·
. .·
· ·
..
:foi 'examinado pela Cliniara, que o emendou sobretudo quanto ao
" Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei dà Cllmara. · :aproveitamento dos juizes que vão compor o novo Tribunal.
n• 61, de 1975 (n• I·C/75, na origem), de iniciativa do Se- ! 6, No Senado, o nobre Senador Otair Bcckcr of~.rcccu emenda
1
nhor Presidente da República, que cria a 9t Região da Justiça •deslocando pura Florianópolis a sede do novo TRT. Trata-se de
do Trabalho c o Tribunal Regional do Trabalho respectivo c ·reiteração de emenda jã rejeitada na Câmara, c que não está cm
institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministé- Icondições de ter solução diversa no Senado.
rio Público, c dá outras providências. (Dependendo de pare-. '
7. Com a redução dada pela Câmara, o Projeto é constitu·
: ccrcs das Comissões de Constituição c Justiça, de Legislação :cionul,jurldico e conveniente, estando cm condições de ser aprovado •
..~oci~l,de Serviço Público Civil c de Finanças.) •.
'
Sala das Comissões, cm 4 de setembro de 1975. - GulllYO
·
• ·· ·
·
· · ··
· ·· · ·
•:caplnema, Presidente cm cxcrclcio - Acdoly FUbo, Relator Leite
Ao projeto foi oferecida emenda de autoria do Sr. Senador : Cha•n- ltall•lo Coelho- Heitor Diu- He!Yidlo Nunn- Dlrcw
Otuir Bccker.
·
·
C:ard010,
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição c Justiça,
_que vai ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
O SR. PRESIDENTE (WDIOD GonçaJyn)- Solicito ao nobre
~lido o ilcguintc
Senador Mendes Canalc, o parecer da Comissão de ·Legislação
Social.
PARECER N• 377, DE 1!175
O SR. MENDES CANALE (Mato Grosso-ARENA) (Para
Da Comluio de Coutltulclo e JUIIIÇ~loltre o Projeto de ,emll!r parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
.
Ltl da Cimara doe Depulldos., 61/75, que dbp6e loltre •
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 51 da
!crl1cio d1 9f Rqlio di JuttiCI do Tnbllbo.
iconstituição, submete à consideração do Congresso Nacional projc1to de lei que cria a 9• Região da Justiça do Trabalho c o Trib.u~al Rc·
'gionul do Trabalho c institui a correspondente Procuradona ReRelator: Senador Acdoly FOlio.
!gional do Ministério Público.
I
I. O egrégio Superior Tribunal do Trabalho teve a inicia~iva de .
O projeto, encaminhado pela Mensagem Presidcn.cial, é
.propor, ao Senhor Presidente da República, a criação de maas uma i acompanhado d~ Exposição de Motivos do Ministério da Justaça.
'Rcgiilo da Justiça do Trabalho, com sede em Curitiba, c
Neste documento, estão salicntadu as inadillvcis necessidades
compreendendo os Estados do Paranâ c Santa Catarina.
:da regiàq compreendida entre os Estados de Silo Paulo c Rio Grande
2. Estar•se·á pela primeira vez alterando a composiçio do :do' Sul. Assim, com sede cm Curitiba, c jurisdição nos Estados do
scgundo grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, com a criação de i Paraná e Santa Catarina, a criação do Tribunal Regional do
1
um novo Tribunal Regional, desde a vigência da Consolidação das Trabulh.o dá 9• Região torna-se um inípcrativo da crescente dcman·
Leis do Trabalho. O surto industrial pelo qual passa o Pais desde (ila ilc.prcsiãção']u_ilsaicionaltrabalhista naqüclcs.E•.i~dos. .
'1942, com o conseqUente aumento da classe assalariada, que teve :
Examinado pelos órgãos técnicos do Ex~cutivo, a matéraa, tcn!desde então maior relevância na sociedade brasileira, não conseguiu Ído em vista os relevantes fatores, notadamcntc sociais c cconômicos,
~xcrcer nenhuma influência na organização da Justiça do Trabalho, 'foi objcto de acurada apreciação da Consultaria' Juridica daquele
ao menos no seu segundo grau de jurisdição. O número crescente de !Ministério, concomitantemente com o DASP, no tocante ao sistema
)reclamações levou à criação de novás Juntu de Conciliação c Jul~a Ide pessoal c demais implicações de sua compétência especifica.
' mcnto, que se multiplicaram pelo Pais. Essas novas Juntas; todavaa, f .Vaz~ciôciii 16.·arti~õi;_iicompanhádo de anexo ~·-~uc trata o ar·
j niio podiam esgotar ·o quadro de soluções dos problemas oriundos ,tigo 99,' o projeto parece-nos perfeitamente compatababzado com as
!do avultado número de reclamações trabalhistas, pois o julgamento 'dirctrizcs próprias que norteiam a sua elaboração.
[das questões veio a estrangular-se nos Tribünais Regionais, aos quais
No plenário desta Casa, foi apresentada emenda de autoria do
afluiram cada vez mais recursos cm número crescente. A isso ainda 'eminente Senador Otnir Bcckcr, dando nova rcdaçilo aos artigos 2• c
1devc somar-~c a quantidade de dissidios colctivos c o cxcrcrcio de .11 do projeto, com o objctivo de sediar-se cm Santa Catarina o Tri·
:outras tarefas de competência dos Tribunais.
bunal Regional c a respectiva Procuradoria Regional.
'
J. Assim, emperra-se a Justiça do Trabalho, que, por sua natu- ·
Não obstantli os fundamentos aduzidos pelo autor da emenda,
.rela c partes pura as quais faz prestação jurisdicional, deve ter a ·somos, por convicçilo de natureza cconômica c politica, contrários à
:maior rapidez. Sobretudo, na 2• Região, a de São Paulo, o .s~~ pretensilo.
'congestionamento de· feitos chegou a termos de calamidade, I
Pelo exposto, no âmbito de competência regimental desta
1sobrecarrcgados os juizes de recursos para julgamento.
'Comissilo, opinamos pela aprovação do projeto c pela rcjciçio da
'Emenda n• I.
!
Tornou-se, desse modo, a Justiça do Trabalho demorada c de
!qualidade deficiente, a que foi levada, sobretudo, pela sobrecarga de .
O SR. PRESIDENTE (WII10n GonÇIIYn) - Solicito ao nobre
trabalho.
Senador Itamar Franco, o parecer da ComiSsão de Serviço Público
i A realidade da justiça trabalhista foi, felizmente, bem Civil.
'compreendida pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho,
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MOO) (Para emlllr
principalmente pelo Ministro Mozart Victor Russomano, que o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
'presidia nu época. Á clarividência desse eminente jurista, ajustiça do
Acompanhado de Exposição de Motivos do Ministério da Justi·
Trubulho passou a dever o mais incstimâvcl serviço nilo só pela sua çu, o Senhor !'residente da República submete à dclibcraçilo do
sabedoria cicntinca mas pela capacidade que revelou na presidência Congresso Nacional projeto de lei que visa a criação da 9' Região da
daqucha egrégia corte.
Justiça do Trabalho c do respectivo Tribunal c Procuradoria Rc·
4. Desse modo, a criação da 9• Rcgiilo do Trabalho, c do gionais.
respectivo Tribunal Regional do Trabalho, tcrâ a virtude de minorar
Nu Exposição Ministerial, é enfatizada a gravidade do
.esses graves males, pelo menos quanto aos feitos trabalhistas oriun- problema, ante às redobradas c inadiáveis necessidades de melhor
dos do Paraná c Santa Catarina, que pussu'rilo a ter râpido desfecho. prestaÇão jurisdicional trabalhista.
Ao mesmo tempo, serão desafogados os Tribunais Regionais de Silo
O mesmo documento frisa ainda o cuidado dispensado pela
Paulo c Porto Alegre, liberados dos recursos c dissldios provenientes, Consultaria Jurldicu daquele Ministério, ao examinar o assunto cm
.todas as suas implicações.
respectivamente, do Paraná c Santa Catarina.
1
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- 107Não se discute, pois, da oportunidade da medida governamental, que vem ao cncont~o dos anseios da política social, no tocante à.
assistência jurídica aos trabalhadores,
Com sede em Curitiba c jurisdição sobre todo o Estado do
Paraná e Santa Catarina, o novo Tribunal cm muito dcsarogará as
Regiões sediadas cm São Paulo c Porto Alegre,
Contando 16 artigos, além de anexo, o projeto parece-nos pcrrcitamenle viabilizado, no tocante à técnica legislativa c demais
exigências atincntcs à espécie,
Assim, consigne-se que o Departamento Administrativo do Ser-·
viço Público apreciou devidamente a matéria, na csrcra de suas
atribuições legais.
Em plenário roi apresentada emenda subscrita pelo eminente Senador Otair Bcckcr, Respeitados os seus rundamcntos, estamos
convencidos da sua inconveniência, ao pretender que cm
Florianópolis, ao contrário de Curitiba, seja sediado o Tribunal.
Nesta conrormidadc, no âmbito de competência regimental
desta Comissão, reputamos o projeto compatibilizado com as normas estatuídas para o Serviço Público Civil, razão pela qual opi·
namos pela sua aprovação, com a rejeição da Emenda n• I.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçat,es) - Solicito ao nobre
Senador Amaral Peixoto o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janeiro-MOS) (Para
emitir parecer.)- Sr. Prcsid~ntc, Srs. Senadores:
Acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro da
Justiça, o Poder Executivo, através da Mensagem n• 002, de 1975,
submete à apreciação do Congresso Nacional, projeto de lei criando
a 9• Região da Justiça do Trabalho, compreendendo os Estados do
paraná c de Santa Catarina, bem assim o Tribunal Regional do Trabalho respectivo c a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público, ambos com sede na cidade de Curitiba.
A medida, cm síntese, visa dcsarogar o judiciário trabalhista da
2• Região, cuja jurisdição fica dessa rorma-restrita aos Estados de
Silo Paulo c Mato Grosso, passando, por outro lado, a 4• Região, a
abranger apenas ao Estado do Rio Grande do Sul.
Discorrendo sobre a necessidade da medida, acentua o Senhor
Ministro da Justiça cm sua Exposição, que "a proposta se apóia nas
inadiáveis necessidades determinadas pela escalada histórica, política, económica c social do País no último decênio, notadamcntc, nas
zonas meridionais".
Tendo tramitado pelas Comissões Técnicas às quais competiam
apreciar-lhe o mérito, roi a matéria aprovada.
No que se rererc às despesas essenciais à organização, instalação
c runcionamento do Orgão, são elas decorrentes da própria necessidade de sua instituição, c sua origem está indicada no árt. 14 do
Projeto.
Quanto à Emenda apresentada pelo Senhor Senador Otair
Bcckcr, roi a mesma rejeitada nas Comissões de Serviço Público Civil
c Legislação Social.
Em racc do exposto, somos pela aprovação do Projeto, na
rorma da propositura original, recusando-se a Emenda de Plenário
n•l/75.

este é um grande instante, na sua Justiça classista, assistir hoje à aprovação, pelo Senado, do seu Tribunal do Trabalho. fi bem verdade
que não roi, apenas, cm razão das grandes necessidades do Paraná c
de Santa Catarina, necessidades de ordem jurisdicional, no sctor trabalhista, que este Tribunal roi criado mas também ém runçilo da
sõrrcga situação do congestionamento cm que se encontra o
2• Tribunal do Trabalho sediado cm Silo Paulo.
O Tribunal Rcgio'nal de Silo Paulo jurisdicionava Silo Paulo,
Mato Grosso, Paraná. Sánta Catarina pertencia à jurisdição do Rio
Grande do Sul. Com a criação deste Tribunal, Santa Catarina c o
Para nâ passarão a ter uma Justiça específica para os dois Estados.
~claro que um Tribunal único niio poderia ser sediado cm duas
cidades, mas ninguém nega ao querido Estado de Santa Catarina
também condições de necessidade de um Tribunal dessa natureza.
Lã, o aumento da mão-de-obra qualificada no sctor industrial é de
alta progressividade. A mesma coisa se verifica no Estádo do Paraná,
com agravante cm seu ravor: a· demanda que surge do campo da atividadc agrícola é das mais elevadas. O Paraná, cm população, é o
quarto Estado do Brasil. Ultrapassamos, inclusive, a população do
Rio Grande do Sul, c não lfnhainos um Tribunal. Em conseqUência,
não possuíamos Juntas, cm número suficiente para atender à de·
manda. Estamos assistindo, hoje, ao estrangulamento das demandas
cm segundo nível. fi angustiante ver o prazo que se gasta para que os
processos sejam julgados cm São Paulo. Nilo porque aquele valioso
Tribunal tenha perdido a sua eficácia, a sua rapidez cm julgar, inas
por motivo de volume de trabalho ser realmente insuportável. Hoje,
são os próprios patrões c empresários que anseiam também pela
criação do Tribunal cm Santa Catarina. Antigamente, o empresário
tinha interesse no alongamento do curso da demanda, porque ele
ganhava, lucrava à custa do empregado cm decorrencia dos índices inflacionários aviltantcs do poder aquisitiva. Agora, há a corrcção monetária c, para o empresário. não hã conveniência na demora
dos dissídios. Em razão disto, no Paraná, os empregados, tanto do
sctor agrícola como o do setor industrial, da mesma rorma que os empresários agrícolas, industriais c comerciais, anseiam por este Tri·
bunal.
Sinto que, dentro de pouco tempo, não apenas o Paraná terá um
Tribunal- tê-lo-â Santa Catarina c todos os Estados do País. O crescimento populacional é enorme c a sua inflexão, a sua pressão sobre
o setor jurisdicional é dos maiores. E não há, ao que se conhece,
melhor órgão para julgar OS di..;ídios C~trc patrão e cmprC8,~do do
que a Justiça específica do trabalho, Por essa razão, pela primeira
vez, cm meu nome, pelo menos, a Oposição do meu Estado se congratula com o Presidente da República por ler-se mostrado sensível a
esta grande realidade social no Sul do País, na confluência do Paraná
c de Santa Catarina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multobeml)

O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçabea) - Nobre Senador
'Leite Chaves, V. Ex• me pediu a palavra pela ordem c por esta cir·
cunstüncia dei a palavra a V. Ex• com prcrcrência sobre quem a
tinha solicitado, o nobre Senador Otair Bcckcr. Mas, pelas expressões de V, Ex• senti que desejava discutir a matéria c, nessas
condições, o pronunciamento de V.. Ex• é recebido como discussão.
Q. SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal,es) - Os pareceres silo
Para discutir a matéria, tem a palavra o nobre Senador Otair
ravorávcis ao projeto c contrários à emenda, com ressalva da Co- Bcckcr.
missão de Finanças, por ralta de competência,
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA) (Sem
Completada a instrução da matéria passa-se à sua apreciação.
revlsio do orador.)- Muito obrigado, Sr, Presidente.
O Sr. Leite Chaves (Paranâ-MDB)- Pela ordem, Sr. PresiSr. Presidente, Srs. Senadores:
dente,
Data venta dos pareceres dus doutas Comissões técnicas da
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra,
Casa,
que opinaram ravoravclmcntc pela aprovação do projeto oripela ordem, o nobre Senador Leite Chaves.
ginal, devo registrar, neste momento, a minha discorddn,cia quanto
O SR. LEITE CHAVES (Paranll-MDB) (Sem revlsio do ao parecer da Comissão de Constituição c Justiça no que tange à sua
orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
definição do item 6, dizendo tratar-se de reiteração de emenda já reA Oposição do Paraná congratula-se com Sua Excelência o jeitada na Cdmara e que não está cm condições de ter solução diversa
Senhor Presidente da República, por essa Iniciativa, Para o Paraná, no Senado.
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ptH:::ccrcs das comissões técnicas da Câmara dos Deputados. Mos,
Sr. Presidente, u despeito de sua área reduzida, muito inferior à àos
Estadlls do Kio Grande de Sul c Paraná, Santa Catarina alcançou o
indicc de industrialização uma vez c meia superior ao do Paraná e em
lO% ao do Rio Grande do Sul. Santa Catarina dispõe de maior n(t·
mero de Juntas de Conciliação c Julgamento do que o Estado do'
r•muná- li contra 8. Essa gupt:rioridarle decorre do nível de indus·
'trializaçiio catarinense.
Devo acrescentar, ainda, que Santa Catarina se: situa entre os
Estudos do Rill Grande do Sul e Paraná c é, por isso, o centro geo_grú·
r.co du Região Sul. Isto, no entanto, lhe tem sido profundamente desfavorável. Fmores de natureza política têm determinado, no longo de
rnuitos anos, de,:isões das mais importantes, hora em favor rlo Rio
Grande do Sul e hora em favor do Paraná. A propósito, devo \em·
brnr aqui o que disse o eminente homem público, ex-Ministro das
Contunicar,ões, Sr. Hygino Car.Lano Cor>etti, na capital do nosso Estudo, Floriunópolis, que Santa Catarina é um vazio entre o Paraná e
o R·io Grande do Sul - c com a aprovação desse projeto, situando a
sede do Tribunal Regional da 9• Região em Curitiba, fica br.m caracccn:~

terizado csle vazio.

Muito obrigado. (Molto bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE
discussão a matériu.

(WII~on

Gonçalves) -

Continua cm

O St·, Accioly Filho (Paraná-ARENA) -Sr. Presidente, poço
apalavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalvc•) - Concedo a pala·
vra no nobre Sr. Senador Accioly Filho.
O SR. ACCIOLY FILHO (Paraná-ARENA) (Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srr.. Senadores:
Esse projeto é daqueles que põem em evidência um do< paradoxos da vida brasileira.
Estruturaàa em 1939 c instalada em 1940, a Justiça do Trabalho
somenl<; sofreu alternções, durante esses 35 anos, no seu primeiro
grau de jurisdiçito. Criaram-se dezenas, talvez, centenas de Juntas de
Conciliação e Julgamento, dut·anle esse longo periodo, mas nenhum
Tribumtl Regional do Trabalho se criou e se instalou no País. Per·
manecernm intactas u.s oito regiões do Trabalho~ com os rcspr:ctivos
Tribunais Regionais a exercerem jurisdição sobre todo o País.
"evidente que, nesse decurso de tempo, a Nação atravessou um
pcrlodo de intensa industrialização, com um aumento extraordinãrio
da mão-de-obra industrial a atrair pura a Justiça do Trabalho questões que, antes, <e decidiam no Foro Civil. Esse aumento das questões. trnbalhistas, nua SÓ das reclamações individueis, como também,
dos dissídios coletivos decididos pelas Juntas de Coneiliaçlo e Julgamento, acabuvum emperro.ndo a Justiça no seu segundo grau dejuris..
dição, a tal ponto que se tornou das mnis sérias a situação do Tribunal Regional do Trabnlho de São Paulo, sobre o qual recaiam os recursos oriundos dos Escadas de São Paulo, Mato Grosso e Paran!t.
Nuncn se criou nenhum Tribunal Regional do Trabalho, embora
nesse período de \940, ató agora a Nação tivesse atravessado alguns
regimes políticos; o apnrclhamento judiciário do Pais tivesse atra,ycss~Jdo o regime de três Constituições, alterado inclusive com u crin·
ção du Justiçu Federal e do Tribunal Federal de Recursos· c só em
1962 é que se Lentou criur o Tribunal Rogionul do Trabulho do
Paran!t, com um projeto enviado pelo Governo Parlnmentar de
cntrto.
Esse projeto acabou não Lendo desfecho no Congresso e a iniciativa só veio u ser renovada no uno passado, com u remessa do projeto
de lei, jú então no Governo do Presidente Ernesto Gciscl.
Vem, nssittt, a criucuo desse Tribunal, decidir umn pnrtc do problemn dn justiça do trabnlho brusilcirn, que est(ln reclamar a rcestruLllra>ito do >eu segundo grau de jurisdição, para que o llpllre!hamcnto judicil1rio nllo continue emperrando o julgamento dl~Ssus

causas trubnlhistas, que muis do que as causas civis e criminais recla ..
mam julgam~nlo rúpido. Porque se é certo que as decisões trabalhistas cstüo o;ujcitas l1 correçào monetária, para defender o empregado
nnquclns 4ucstõcs cm que ele seja vencedor, na verdade o empregador, com u d~mora do julgamento, nc,lba lcvarido o empregado a
um acordo, p11ra ol'itur o pagamento da condenaçiio já obtidn na
sentença da 1• V:tradcJurisdição.
Por isso, Sr. Presidente, considero a providência salutar, e faço
votos que esse scju o início de uma reestruturação geral nos quadros
da .Justiça trubalhista.
A respeito da emenda do nohre Senador Otair Bcckcr, desejo
apreciá-lu fora de uma ótica regionalista, porque nesta Nação, Sr.
Presidente, alinal, somos todos irmãos. E assim como entre os irmãos h:'i uns que são mais irmãos que outros, também nós do Paraná
c de Santa Catarina somos irmãos e h~mos uma fraterna amizade, de
tal sorte que paranacnses c catarinenscs se julgam mais irmãos,
ainda, neste tcrritóricl brasileiro.
Por isso, nua há nenhuma disputa entre nós, de Santa Catarina e
do Paraná, a respeito du' localização da sede do Tribunal Regional
do Trabalho
Não é que o Paraná seja mais merecedor do que Santa Catarina.
Proclamo aqui as virtudes, as qualidades e a grandeza do Estado de
Sunta Catarina, mas Curitiba tem uma virtude que a própria geogra..
fia lhe dá. Curitiba e>tú piantada no platô acima da Serra do Mar,
t:xatumcntc: nu metade do caminho, entre o norte de Santa Catarina

e o norte do Pantnfl, cxatamcntc as regiões mais ricas dos dois
Esllldos. Há regiões que não só progrediram mais como Ln;nbém revelam ínr.ticés capaztls de maior engrandecimento.
A região industrial de Santa Catarina é quase tributária, social e
ecomlmicHmentc, de Curutibu, porq:Je estú mais 'próxima da 1nossa
Capital. Assim Joinvilc, considerada a princesa das cidades
caturincnscs, está mais próxima de Curitiba que de Florianópolis.
Do mesmo medo a bela cidade de São Bento do Sul, cidade do nosso
colega Senador catarinense Otair Becker, é mais próxima de
Curiliba. Curitibu, por sua vez, ó prór.ima di: Ponta Grossa, que é
capital da indústria do ;oja no nosso País. Curitiba é próxima de
Londrina, qtlc está se industrializando.
Todas essa> cidades, que têm um potencial industrial enorme, a
crescer cada vez mais, suo, todas elas, distantes de Florianópolis. A
geografia é que colocou mal Florianópolis nesse aspecto e ni\o em
outros, pela sua beleza c pelo povo que habita aquela cidade. Se
Floriunópolis estít assim tão bem dotada, pela sua população e pela
sua posição geográfica, economicamente, entretanto, Curitiba leva
melhor sorte porque é o centro de uma região geooconôtnicn que ser fi
servida por esse Tribunal Regional do Trabalho.
A circunstância de Santa Catarina ter mais Juntas de Concilia·
ção do que o Paronú não deve ser levada em relevância nesta qucs·
tão, porq11c a criação das Juntas de Conciliação foi devida. à iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, a que
estava subordinudo o Estado de Santa Catarinn.
Nesse aspecto tivemos menos sorte, Sr. Presidente, porque su·
jeitos ao Estado de Suo Paulo, e São Paulo premido pelas necessidade< locais, o Tribuna! Regional do Trabalho daquele Estado vai·
tuu~se nwis nmi interesses do território paulista, do aue aos in.tcrcsscs do Estudo do Purunú. Por isso tenlôs menor rlúni~ro de Juntàs
de Conciliuçào ~ Juleumcnto, o que nilo significa, no entnnto, que te·
nhumos menos diss!dios trabalhistas, pois ao contrário disso, uo Tri·
buaa\ Superior do Trabalho tem vindo maior número de rec11rsos
ori11ndos do Estudo da Paranú do que do Estado de Santa Catarina.

Essu foi u rnzao de cu ter me manifestado contrariamente à
cmcndu do nobre Scnadot.Otair Bcckcr, fulendo, no entanto, votos
puru que nessa rcstruturuÇ~O: da Justiça do Trubulho, que eu n.•dn~
mo, seju incluldo, proximamente, o Estudo de Santu Catarina como
sede de um novo Trib11nal Regionnl do Trabalho, para que assim se
utendnm aos interesses dn grnndc mussu trubulhudorn duqueh:
Estudo, (Multo bem! Palmas.)
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cussào a mutéri:.a. (Pousa.)
Nfio havendo mais n\:nhum dos Srs. Senadores que dc>ejc dis·
cuti-la, decluro cn~ermdu a discussilo,
Em votuçiio o projeto, seni prejulzo da emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, ressalvada a emenda,
quoirum conr.crvur-se sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
í: o seguinte o. projeto aprovado:
PllOJETO DE LEI DA CÂMARA N• 61, de 1975
(N• I·C/75, na Cnsa de Origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Cria • 9• Região da Ju•tlça do Trubalho e o Tribunal
Regional da Trab•lho respe<llvo e lr.slitul a correspondente
PrO<uradorla Regional do Ministério Público, e dá outras providênci89.
O Congresso Nacional oecrcla:
.

.

Aõt. 1' I\ criada a 9• Regiiio da Justiça do Trabalho, compre·
endendo os Estados do Paran& c de Santa Catarina.
Parágrafo (anico. A divisão jurisdicional ~;:stabclccida no Art.
ó'/4 da Consolidação das Leis do Trabalho fica ajustada ao deter·
minado neste artigo,l'lssando a 2• Região a abranger apenas os Esta·
dos de Siio Paulo c Mato Grosso e a 4• Região intesrada somente pc·
lo Estado do Rio Grarde do Sul.
Art. 2• (:criado o Tribunal Regional do Trabalho da 9• Regiilo,
com sede em Curitiba, Estado do Paranâ, composto de 6 (seis) Juízes
togados, vitalicios, e de 2 (dois) representantes classistus, temporâ·
rios, todos nomeados pelo Presidente da República.
§ 1• Os Juizes togudosscrão escolhidos:
a) Um dentre advogados no exerclcio da profissão;
b) Um dentre membros do Ministí:rio Público da União junto à
Justiça do Trabalho; e
c) Quatro dentre Juízes do Trabalho, Presidentes de Juntas de
Concilioçiio e Julgamento, respectivamente indicados:
1) Dois, pelo Tribunal Regional do Trabalho 2' Região, em lis·
ta tríplice, uma composta de Juizes em atividadc em São Paulo e ou·
tnt de Juízes em !.ltividude no Poraníi;
2) Dois, pelo Tribunal Rcgionol do Trabalho da 4> Região, cm
lista tríplice, uma composta de Juízes cm atividndc no Rio Grande
do Sul e outra de Juizes cm atividade em Suma Catarina.
§ 2Y Os Juízes classistns representarão. paritaiiamentc, cmpreM
gado> e emprcgadoo·es.
Art. 3• Ficam criados 8 (oito) cargos de Juiz do Tribunal Regia·
na i do Trabalho da 9• Região, sendo 6 (seis) togudos c 2 (dois) reprc·
~cntantes classistns, estes últimos com investidura trienal, escolhidos
nu forma da legislação vigente.
Pa:úgrafo único. Haverá I (um) Suplente para cada Juiz classis·
ta.
Art. 4' A posse dos Juizes do novo Tribunal dar-sc-á pc•·antc o
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no prazo de 30 (trinta)
dias contados da pubiicaçíio dos 1espcctivos ates de nomcaçiio, po·
dcndo, no entanto, para taf lim, ser delegada competência sos Presi·
dontcs dos Tribunais de Justiça locais ou de outro Tribunal Regional
do Trabalho.
Art. 5• lnc~mbc ao Presidente do Triounal Superior do Traba·
lho, com u colaboraçilo dos Presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho dus 2• e 4• Regiões, adctur us medidas que se fizerem neccs·
sárius à instnluçi\u do novo órgão.
Art. 6• Instalado sob a prcsidi:nr.ia do Juiz togado mais untig~,
cubcrí1 ao Tribunal clubomr seu regimento interno, pro~edcr à ~~~··
çi\o do Presidente c do Vicc·Prt:sidcntc, orguniz~r o~ scr·nço~ aux~hn·
.res c udotur us dtmnis providências ncCC'!Isánas uu seu uned1o.to
f uncionumc:nto,

i\rt. 7• Até a data da instalaçuo do novo Tribunal fica mantida
u utual competência dos Tribunais Regional& do Trabalho das 2• c 4•
Regiões, inclusive a residual sobre os recursos já manifestados.
Art. 8• As Juntas de Conciliaçilo e Julgamento sediadas nos Es·
tado• do Paraná c de Santa Catarina, com os respcotivos acervos
material e funcional, passam para u jurisdição do Tribunal Regional
do Trabalho da 9• Rci!iào, sem prejuízo dos direitos. adquiridos c
respeitadas as situações pessoais dosju(zes, vogais c servidores.
§ 1• Os cargos existentes na lotaçilo dos Tribunais Regionais do'
Trabalho das 2• c 4• Regiões destinadas u atender aos serviços dos
Estados c!o Paraná c de Santa Catarina, silo tranSl"cridos para o
Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região.
§ 2• Os ccupantes dos cargos da lotação das Junta• de Concilia·
çào e Julgamento e demais servidores cm exercício transfer.idos na
coniormidude deste urtigo continuarão a perceber seu• venctmentos
c vantag;ns pelos Tribunais de origem até que o orçamento consigne
ao Tribunal criado por esta lei as recursos necessárias ao respectivo
al.endimento.
Art. 9• Al(;m dos cargos transferidos por efeito do que dispõe o
Art. 8• desta Lei, r.cam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional dlt 9• Região os constantes do Anexo a esta Lêi,
§ 1' Poderão ser aproveitados no Quadro de Pessoal do Tribunal ora C!'iado, cm cargos cquivalentr.s, os funcionários requisitados
de outros órgiios da Administração Federal cm excrcfcio nas Juntas
de Conciliação e Julgamento subordinadas à nova jurisdição, desde
que haja concordância dos órgãos de'origem.
§ 29 O provimento dos cargos ob~dc.:erâ .\ lcgislaç~Ó pt:rtir.cnt..:
a cada caso.
Art. 10 O provimento dos cargos criados por c.lta Lei fica condicionado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal
Regi.anal do Trabalho da 9• Região.
Art. li E criada no Ministí:rio Público junto à Justiça do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 9• Região, com sede cm
Curiliba cus atribuições previstas cm !ci.
Parágrafo único A Procuradoria Regional compor-se-à de l
(um) Procurador Regional c 3 (três) Procuradores Adjuntos.
Art. 12 Ficam criados no Quauro do Ministério Público da
União junto à Justiça do Trabalho, para atender ao diposto no arti·
go untcrior, I (um) cargo de Procuraoor do Trabalho de Segunda
Categoria, com o vencimento mensal de Cr$ 6.630,00 (seis mil, seis·
centos e trinta cruzeiros), e 3 (três) cargos de Procurador Adjunto,
com o vencimento mensal de Cr$ 5.746,00 (cinco mil, setecentos e
quarcnltl c seis cruzeiros), cujo provimento se farâ na forma da
legislaçuo vigente.
Art. 13 Ao Ministi:rio da J"stiça, ouvido o Procurador-Geral
da Justiça do Trabalho, competirá promover a instalação da
Procuradoria :tcgional do Trabalho da 9• Região.
Art. 14 Para atender às despesas de organização, instalação c
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, o
Poder Executh•o fioa autorizado a abrir crédito espccial até
Cr$ i3.500.000,UO (<reze milhões c quinhentos mil cruzeiro~).
Parágrafo único. Para o atcndimcnlo das despesas decorrentes
da abertura do crõdito especial autc.rizudo no presente artigo, tica o
Poder Executivo autorizado a cancelar dotações orçamcnt6rias.
consignada> às 2• e 4• Regiões da Justiça do Trabalho, no Orçumen··
to vigente, correspondentes às despesas que seriam realizadas pelas
unidades a serem desmembradas, ou de outras dotações orçamentá·
rias.
Art. 15 Aos Juízes Presidentes de Juntas de Conciliaçiio c Julgamento dos Estudos do Paraná e Santa Catarina fica facultada a opção, no prazo do 90 (noventa) dias, a contur da vigcnciu desta lei,
pclu permanência no quadro da Regiilo u que pertencem, hipótese
em que continuarão no ex~rcício de seus cargos, mas não poderão
concorrer a promoçúen ou remoções nujurisdiçiio da 9• Regi~o .
Art. 16 Esta Lei entrará cm vigor nu da tu de sua publicuçüo, r<·
vogmJus us disposições cm contrúrio.
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PARECERES N•S 378 E 37!1, DE 11175

c.,.01

Ctldlp

Diretor-Geral da Secretaria
•sec.retário-Geral da Presidência
SecretArio do Tribunal Pleno
Diretor do Serviço do Pessoal
Diretor do Serviço de Exccuçilo
ContAbil c OrçamentAria
Diretor dos Serviços Gerais
Assessor de Juiz
Assessor

Sobre o Projeto de Decreto Lealllallvo n• 16, de 11175
(n9 111-B/75, na Cimara dot Deputadot), que aproya o Texto
do Acordo IUIIco de Cooperacio Clet~lfftca e Tfctllca et1lre o
GoYeroo da Repdbllca FedcradYa do Bralll e o Goweroo da
Repllbllca Orleatal do Uruplll, aulnado em Rima, a 11 de Ja· ·
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PARECER N• 378, DE 1!175
Da Comluio de Relaçiel Exterlorea
Relator: Senador Itamar Franco
Com a Mensagem n• 217, de 1975, o Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso Nacional, na for·
ma do disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, o tcx·
to do Acordo Bâsico de Cooperação Cientifica c Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da
República Oriental do. Uruguai, assinado cm Rivera, a 12 de junho
de 1975.
A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Sr.
Ministro d~ Estado das Relações Exteriores na qual S. Ex• esclarece: .

O SR. PRESIDENTE (WU10a Goaçalns)- Pass.a·sc à votaçilo
da emenda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda, queiram permanecer
sentados. (Pa11111.)
Está rejeitada.
A matéria vai à sanção.

t; a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDAN•l

"O Acordo visa a intensificar c sistematizar a coopera·
çilo cientifica c técnica entre os dois Palses. Define as moda·
!idades de cooperação c estipula que cada projeto especifico
de cooperação scrâ objcto de convênio complementar, no
qual se determinarão os procedimentos de cxceuçilo c as
. obrigações, inclusive financeiras, de ambas as Partes."

Ao Projeto de Lei da Cimara a• 61/75

Dê-se aos artigos 2• c' li · a seguinte rcdaçilo:
"Art. 2• t; criado o Tribunal Regional do Trabalho da 9• Rc-'
gião, com sede cm Florianópolis, Estado de Santa Catarina, campos· i
to de 6 (seis) Juizes togados, vitallcios, c de 2 (dois) representantes
Segundo o disposto no artigo II, as Partes Contratantes lerão a
classistas, temporârios, todos nomeados pelo Presidente da
mais ampla liberdade de convencionar, através de Ajustes
República.
Complementares, as formas especificas de cooperação, sendo
§I' ................................................ ..
entretanto, de se salientar as seguintes modalidades:
• • • • • • • o • o o • • • • • • • • • • • • • • o •• ~ o •• o • • • • • • • o • • • o • • • • • • • o •
a) elaboração c execução conjuntas de programas c projetas de
••••
• o ••••••••••• o • o •••••••••• o ••• o ••••••• o •••••••••••
pesquisa cientifico-técnica;
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • ' • • • • • • • • • • • o o • • • o • • • o ••
b) organização de scminârios c conferências;'
c) realização de programas de estAgio p·ara treinamento de
·············
pessoal;
d) troca de informações c documentação;
"Art. 11 criada no Ministério Público, ju~to à Justiça do
e) prestação de serviços de consultaria.
Trabalho, a ~rocuradoria Regional do Trabalho da 9• Rcgiilo, com
Para a implementação dos programas, poderão ser enviados:
sede cm Florianópolis, c as atribuições previstas cm lei."
técnicos c equipamentos ou concedidas bolsas de estudo.
'
Parágrafo único ....................................... ;
As informações técnicas ou cientificas, fornecidas no âmbito do
presente Acordo, poderão ser livremente utilizadas, a menos que se
O SR. PRESIDENTE (WUIOD Goaçaln1)- Vai-se passar ago· refiram a inventos protegidos pela lei de patentes do Pais receptor.
ra, à votação do Requerimento n• 390/75, lido no Expediente, de
Os projetas, no âmbito do presente tratado poderão ser cxc·
urgência especial para o Projeto de Decreto .Legislativo n• 16, dei cutados com o auxilio de organismos financeiros internacionais.
Os funcionArias, técnicos c equipamentos intcrcambiados, no
1975.
Em votação o requerimento.
quad.ro do presente Acordo, terão o mesmo tratamento que for,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. dispensado às Nações Unidas nos seus programas de cooperação
(Pausa.)
cientifica.
O alo internacional cm pauta situa-se dentro de uma linha de
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação aproximação com os palscs vizinhos da América Latina, notada·
mente aqueles situados no cone sul do Continente, que vem sendo
da matéria.
imprimida à politica externa brasileira. A cooperação no campo
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Decreto técnico c cientifico é um excelente meio de aproximação dos povos•
Legislativo n• 16, de 1975 (n• 18·8/75, na Câmara dOSi porque, além de se revestir de um alto espirita de solidariedade
Deputados), que aprova o texto do Acordo Bâsico de Coopc.. intcrnucional, cria llrcas de interesse comum. ·'
ração Cientifica c Técnica entre o Governo da Rcpablica'
No que cabe a esta Comissão examinar, nada pode ser oposto
Federativa do Brasil c o Governo da República Oriental do;
ao texto cm exame.
Uruguai, as1inado cm Ri~cra, a 12. de junho de 1975.1
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Acordo, na
(Dependendo de pareceres dus Comissões de Relações Ex· forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.
tcriorcs c de Educaçao c Cultura),
Sala das Comissões, cm 3 de se.tcmbro de 1975. - Daniel
Krleger, Presidente- Itamar Franco, Relator- Joilo Calmon.Sobre a mesa, os pareceres que vilo ser lidos pelo Sr. I•·Sc·
Augusto Franco- Saldanha Derzl - Jessé Freire- Leite Chaves crctllrio.
Acdoly Filho.
~
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-lllPARECER N• 379, DE 1975
Da Comluio de Edueaçio e Cultura
Relator: Senador Franco Montoro
O Senhor Presidente da Repdblica, pela Mensagem n• 217, de··
1975, submeteu 11 apreciação do Congresso Nacional, nos termos do
art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o texto do Acordo Bllsico·
de Cooperação Cientifica c ncnica, firmado em Rivera, entre os Go·
vcrnos do Brasil c da Rcpdblica do Uruguai, cm 12 de junho do
corrente ano.
Consoante declarações de Sua Excelência o Senhor Ministro das'
Relações Exteriores, na Exposição de Motivos que acompanha o
citado texto, o Acordo tem por objetivo primordial intensificar. e
.sistematizar a cooperação entre os dois palses no campo da ciência e
·da t~cnica, como instrumentos indispensAveis ao desenvolvimento
económico e social das duas nações.
O presente Acordo define, ainda, as modalidades de coopera·
ção, determinando que cada projeto especifico de cooperação deverA
constituir objeto de convênio complementar, no qual serão estipula·
dos os procedimentos de execução e as obrigações, inclusivefinancei·
ras, de ambas as Partes.
·
Atrav~s desses Ajustes Complementares, conforme prescreve o
Art. 11 do Acordo, as Partes Contratantes terão ampla liberdade de ,
convencionar, podendo assumir ditos ajustes às formas de elaboração e execução conjuntas de programas e projetas de pesquisa
t~nico-cientlfica, de organização de seminArios e éonferências, de .
troca de informaçõeS, de prestação de serviços de consultoria, e de'
realização de programas de estAgio para treinamento de pess'!al.
No tocante11 ~xecução, as modalidades de cooperação poderão
consistir rio envio de t~cnicos, na concessão de bolsas de estudo para.
o aperfeiçoamento profissional e na remessa de_ equipamento
indispensâvel à realização de projetos cspcclficos.
·
Ainda nos termos do Acordo, caberA às seçõcs brasileira e.
uruguaia da Comissão de Coordenação, criada pelo Tratado de
Amizádc, CooP.ração c Comércio, conCluldo entre os dois palses c
assinado na mesma data do presente Ajuste, determinar as Arcas
priorit~rias para a realização de projetas especificas de cooperação
t~nico-cicntllica c analisar-lhes os resultados da cxccuçilo,
O Acordo BAsico cm exame, que terá validade de três anos,
prorrogável por iguais perlodos, integra o conjunto de Atos Interna·
cionais celebrados entre o Brasil c o Uruguai por ocasião do
encontro ocorrido, recentemente, entre os Pr.Sidcnte dos dois Palses,
Vasado nos mesmo.- moldes · de outros acorJios congênercs
assinados com os demais palses da Am~rica do Sul, destina-se o
presente Acordo a servir de eficiente instrumento de cooperação
num dos terrenos mais importantes ao desenvolvimento das duas
nações, al~in de pôr cm relevo a cfctiva c crescente participação do
Brasil na politica continental, o que contribuirá por certo; para que
as duas nações aufiram as maiores vantagens c bcncflcios para o seu
progresso económico c social.
. No âmbito de sua competência regimental, esta Comissão nada
tem a opor à aprovac;ilo do presente Acordo.
Sala das ComissÕes, em 4 dé setembro de 1975. - Tano Datn,
Presidente - Fl'IIIC9 Moatoro, Relator - Mendes· •Canile - ·
Enlúlo VIeira.
O SR. PRESIDENTE (Wlllon GonçalYes) - Os pareceres silo
favorâveis.
.
Completada a instrução da mat~ria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
·encerrarei a discussão (Pauu.)
EstA encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta•.
dos: (Pausa.)
.'
Aprovado.
O projeto vai 11 Comissão de Rcdação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçalYes) - Sobre a mesa,
redação final que serlllida pelo Sr. I•·Secretârio.
~ lida a seguinte
PARECER N• 380, DE 1975
Comluio de Redaçio
Redaçio flnal do Projeto de Decreto Lealslatho n• 16, de
1975 (11" 18-B/75, DI Cimara doa Deputadoa).
Relator: Senador Meades Culle
A Comissão ap;escnta a redação final do Projeto de Decreto Legislàtivo n• 16, de 1975 (n• 18·8/75, na Câmara dos Deputados), que
aprova o.texto do Acordo Bâsico de Cooperação Cientifica~ T~nica
entre o Governo da Rcp6blica Federativa do Brasil e o Governo. d~
Rep6blica Oriental do Uruguai, assinado em Rivera, a 12 de junho
de 1975.
'
· Sala· das Comissõcs;-em 4 de setembro de 1975. - Duton
Joblm, Presidente ::-: MrlJda Culle, Relator --' Re111to Fra- -·
Orestes Qufrcla.
ANEXO AO PARECER N• 380, DE 1975
Redaçio flDII do Projeto de Decreto J..ealslatiYo 11" 16, de
1975 (11" 18-B/75, DI Cimara doa Deputadoa).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
·art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
, Presidente do'
Senado Federal, promulgo o seguinte
, DE 1975
DECRETO LEGISLATIVO N•
AproYa o texto do Acordo Búlco de Cooperacio 1
Clcatlflca e TécDlca entre o Govemo da Repllbllea FederatiYa
do Braill e o GoYemo da Repllbllea Oriental do Urupal,
ualnado em Rivera, a ll de Junho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
.
·
.
Art. 1• ~ aprovado o texto do Acordo Bâsi~ de Coop~raçilo·
Cientifica c Técnica entre ó Governo da Rep6bbca FederatiVa do
Brasil c o Governo da Rep6bl,ica Oriental do Uruguai, assinado em_
Rivera, a 12 de junho del975.
Art. 2• Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wllsoa GonçaiYes)- Em se tratando de.
matéria cm regime de uigência, passa-se à imediata discussão e vota·
ção da redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1975.
Em discussão a redaçilo final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
. (PIUSI.)

Aptovada.
A matéria vai 11 promulgação •
O SR. PRESIDENTE (Wilsoa GoaçalYes) - Hâ ainda, ora·
dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker.
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina - ARENA) (Pro.nancla o lleJIIIlDie dilcuno.)- Sr. Presiden!•~ Srs. Senadores:.
Santa Catarina tem sido desfavorectda por sucesstvas Ad·
ministrações no plano Federal, que relegam o Estado ao esquecimcn·
to. Este, um fato que parecerA irreal a muitos daqueles que não o
conheçam.
·
··
·Para comprovar a afirmativa, bastante seria que aludisse. eu .à
incrivel deficiência de rodovias pavimentadas: A enorme defictêncta
nesse setor faz com que, até hoje, Santa Catarina seja um Estado
cujas regiões silo como' que ilhas, isoladas umas das outras, face à
pobreza de nossas estradas, tilo rudimentares que, ~m alguns casos,
'se tornam intrafegllveis com qualquer chuva. E mutt~s dess~~ rodo·
vias datam de época remota, pois no meu Estado atnda utthzamos

- 112 ·~strada construída por dc:t.:rmin41çUo lrnperial, única via de1
comunícaçi1o e:n próspera regi~ o catarinense,.
Quadro semelhante nos caracteriza cm divei'sos outros s~torcs
de igual importância, aos quais me: rep~Jrtarei oportunamente:.
Jamais, porém, o povo catarinense esmoreceu no trabalho
criutivo, contribuindo sempre mais pura o desenvolvime~:to brasileiro. E o faz por mc:io de suas grandes, modelares e não raro pioneiras
indústri•ts. Com o mesmo vigor com que o faz no setor rninernl; no
ccrnêrcio e industrialização da madeira; na agricultura e na pecuária,
de avanço e produtividade excepcionais. Merecedor é, portanto, o
catm·ineiiSe, do apoio, incentivo e coiaboraçào por parte do Govc:rno
Federal, cujos investimentos foram e serão sempre altramtnte rcpro··
dutivos e, simultaneamente, uma imposição de justiça, pelo t~nto
que tem contribuído pura o crescimento deste País.
Estas não são palavras de protesto, mas áe afi1 mação de verdades que precisam ser ditas até que se imponham e tragam ao povo
catarincnse atenção e contrapartida a que faz jus. Bsta, a posiçüo a
que somos impelidos pela hoilra e responsabilidade de aqui e>tarmos
u representar aquele Estado.
Sr. Presiclente, as palavras até: aqui por mim proferidtas não
entrarão em desacordo ou contraste com o que passarei u diz~.:r, pois
nada desfará a atirmutiva preliminar que fiz questão de proclamar.
Tanto por corresponder à verdade, como por ser rosolução minha
reclamar c defender sempre os interesses e dircitcs do meu Estado,
st:mpre que isso porventura se mt torne possível!
O povo catarinense se rejubila com c aparecimento de perspecli~
vas mah; alvissarc:iras para o Est~do. ~a r~spcito dessa possibilidade
que !'alarei, ainda que por alto, reconhece;:ndo acertos que, espero,
.hão de st: tornar, no devido tempo~ rcalid'ades.

O Sr. Orestes Quérclu (São Pa"lo-MD!l)- Permite V. Ex•
um apar.te?
O SR. OTA!n BECKER (Santa Catarina-ARENA)- Com
muito prazer.
O Sr. Orestes Quérdn (São Paulo·-MDBi- Em ri.pidas palavras, sern tom~r muito tempo d<: V, Ex•, qut!ro dizer que apoiamo:;
inteiramente a sua rdvindicaçiio, no ser.tido de que o Governo faça
estrJdas no Estado de Santa' Catarina. Como clemen:o da Oposição,
nobre Senador- sei que o discurso d~ V. Ex~ não~ um discu!so de
oposi~lio, senão de reivindic~1çUo pcrmitQ.oome colocar uma
::degaçãc no seu discurso, que é a seguinte: veja V. E"x• que a falta de
planejamento clo Governo Federal faz com que ele gaste miihõc!',
bilhões de cruzeiros na Trar.samazônica, numa es:rada <.1ue n:to tstú
sendo utilizada, sem o mínimo planejumcnto, e, no c::ntauto, deixa o
Es:ado de V. Ex•, o Estado de Santa Catarina, sern a vroteçiio no
sentido ela implantoç~o de rodovias.
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA) Agradeço, nobre Senadol', o uparte de V. Ex•, mas àevo dizer que
estou falando dJs perspectivas que se abrem.
Efetivumente, repito, fomos reh:gados. As perspectivas atuuis
são alvissareiras, isto é, o at:.~nl Governo promete·nos e espero que
sejamos at,:ndidos.
Foram estas, nobre Senador Orestes Quí:rcia, ns palavras que
abriram este meu pronundamcnto.
Sr. Presidente, o Governudor Antôr.io Carlos Konder Reis elegeu, como prioridade n9 1, .a construção de novas c modcrnu.s
rodovias. Adotou lema que nilo foi inspi:udo em Washiugton Luí>,
mas nu dura c triste realidade do Estudo que hoje governa. Assumiu
o compromisso de dar a Santa Catarina, no seu Governo, o müxirno
em rodovias c, para isso. rca:iza dcmurchcs pura obtenção de
cmpr~~timo .de cem miihõcs de dolárcs no exterior, a ser auloriz<tdo
por este Plenário, muito em breve,
Procura assim o emirn:nte Govemudor coucreti:..mr o mtus forte
e velho ameio do povo cuturinensc, que é o de integração de suas
várias regiões, eliminando U!, ilha's de dr.senvolvimcnto c libertando 11
populuçãú dos õnus c sacrifícios úu cscus~c:l de estradas. Dc::idiu

S. Ex• com acerto, c: estamos certos de que corrc5pondcr!t uo nu~cio
de nossa gente.
A gra vc crise encrg~ticó! com .:JUe se ácbatc o mundo, de rcllr.xo.i
t:io violentos no Brasil, veio abrir maiores possibilidades à utiliz~çào
do ca•vào catal'inen••· na valorizaç;ío de uma riqueza que muito já
deu ao Brasil, pouco rendeu ao Estado e muitc mab poderá propiciar no Pais. Hoje, as termelétncas do São hulo se preparam para
consumir o carvão catarinense, que também propiciará a instalação
de uma grande sid:rúrgica no Sul do Estado, cuja construção já foi
decididJ c determinada pelo Governo Federal, do que deconerao us
mais bcnéficas.con~eqUências à e.::onomia regional. Em visita que fez
ao meu Estado, o Ministro Shigcaki ,Ucki reafirmou a disposição
governamental de se: aproveit~r o rejeito piritoso, inclusive, com a
instah:çào dt~ um complexo carboquímico de irr~cusá'Jcl significaçãc
pura Santa Cawrinu e o Brasil. O Conselho Nacional do Petróleo
preocupa-se, de ou:.ro lado, com a adoção de rncôidas qu: incentivem o uso do carvão t:m substituição ao diesel, para alívio da
economia brasileira. Abrem-se, asr,im, pcrsptctivas para o Sui
calarinr.:nse, tão necessitado e mt:recedor àe ajuda que o irnvulsione e
lhe permita dar ao Estudo e ao País aquilo que a ambos poderia hú
muito cstur dando. SUo decisões já tomadas, detc:rmirtadas c em
pleno andamento. E perrnítirão efas um desdobramento nulural,
com o :;urgimen:.o de outras indústrias, que dêem o equilibrio entre o
i'lol'te e o Sul bem como o Planalto e Oeste do Estado, e.m decisiva
contribuição pura 'perfeita e harmoniosa integração. Ac1eaito que de
tudo isso resultarão benefícios outros, consideráveis, para us populações da região carbonífera, laslimavelmente tão relegada, apesar do
apoio a elas as;tegua·;.:&do em nossa Lc:gisiação Trabalh1stu. O .desenvolvimento o u multiplicação de riq~e•as dariio à região condições
sociais mtlhores, conforme é necesmírio e de justiça, até mesn1o em
rcparaç~o p~lo m~..:ito que os mineiros catarincnses já sofr~ram em
sJu ãspcia e perigosa ativiciude, face aos riscos u que lica ~xposta a
sua saúde,
A construção. da Siderúrgica de Santa Catarina está decidida,
repito, t: a ela deu o Governo G{.':ísei pl'iorídade. Restn .. nos lutar c
almejar pura que sua coocredza~ão ocorra o mais breve possível,
para o que todas as providí:ncias vêm sendo adotadas c postas em
er.ecucão pelo Governo do Estado, SUDESUL e BRDE. E as
nc:cessídué~s ml~íonaís no setor do aço contribuirão aínáa mais pnra
que essa uliina s.::ja instalada'' mais depressa possí~t-d.
fodo O lito:a( Sli(•CatarintiiSe - r<girio privilegiada - ioi
incluído entre as áreas ~rn que 5r:rilo realizados projeto~ intt:gr:JdOf
pr~vistou no II Plano de Dcscnvoivimento. Tt:i'cmos, ussim, a
conslru~,:ào oe indústrias que aproveitem 05 ra:cur::lVS minerais ali exis..
t~;ules, como a nuorita, a bauxita c, in:;istimos, o carvi'io mineral·. A
SUDESULjú conçiuiu estudo para o abastecimonto d'águ<~ uo futuro Complexo Cürb04UímicQ ue lmbitubu, cmpreonJimeuto que brovr.: estar~ trazendo ao .Grasi! economia ananl de divisas da ordem de
24 milhões d~: dólares, num momento em lJU'! estas divisas se ncs
torn;tm mais preciosas ào que nunco..
O Ministi:rio do lntonor, pela 5UDllSUL, c o Governo du Estudo estuuam a viabilidt~de económica para instaiaç~o do unidades de
fertilizmües e, simultunearncnte, pl!squisam as rcst:rvas de: bauxau
ubunduutes (nl L;.~gts.
Sr. f'residenle, sue fatos e decisões du muior sisniiicação purn
s~mt:.t Catarinu e o Brasil, Dele~ nos advirã, mais rapidamente, o
desenvolvimento harmónico de todo o Er,tadol ur,la das mais vivas.
aspirações do povo catarinense. Demonstrada está u exist~nciu de
um notúvol «iorço do atual Governo Federal em prol de Suntu
Cuturinu, que v~;m sendo dtscnvolvic.:ia de modo reali&ta, pois atru·
vés du conjugução uc rropôsitos e esforços dos Governos Federal •
cstaduul, scg~iru.lo estubcl~cido no II Piano Nucionnl de
Dr.:scnvol~imcnto, por dcterrninucão do cmmentc Pa·csidc;nte Ernc.slo
Gciscl.
Sr, Prc::.ilicntc, pul' o~u!,i~o da visitu qur. o Pu:oid.ente \.lu
R~pi.'tblica !'..::z uo mt.:u EMado, no iníciu deste íltlO, a Associur;üo dos
\Vi unidp:os do Sul do E~:tndo de Santa Catarina cntr~bou a Suu

-113Excelência memorial contendo as principais reivindicações da rc·
giilo, muitas delas jã se tornando realidade, ou caminhando para :9S·
sim se dur. Aquela Associação, que conheço e sei cfctivamente rcprc·
sentativu de quase meio milhão de habitantes da regiilo que abrange,
situou, em seu memorial, cm primeiro lugar a ligação rodÓviãria BR·
116/BR·IOI.

v.

O Sr. Lenolr Varau (Santa Catarina-ARENA) - Permite
Ex•?

llrcn do Território Nacional no desenvolvimento ·harmónico do
nosso Pais.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas-MDB) - Permite V. Ex•
um aparte?
'
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA)- Com
muito prazer, Senador Evnndro Carreira.

O Sr. Evandro Carreira (Amnzonns-MDB)- Nobre Senador
Otair Beck~r. V. Ex• jll se notabilizou nesta Casa pelos pronuncia·
mentos equilibrados, pelos pronunciamentos sérios, c pelo seu amor
ao Estado que representa c o denodo com que V. Ex• se entrega à
O Sr. Lenolr Vaqas (Santa Catarina-ARENA) - Agora que luta tribunícia cm prol dos interesses de Santa Catarina c do Brasil.
V. Ex• jã vai mais adiantado no seu discurso, creio que caberia um Agora, com a cautela que lhe é peculiar, V. Ex• diz não poder mani·
aparte. Primeiro, para fazer uma íileditnção cm torno da intervenção
festar-se com proficiência a respeito da Transnmnzõnica, cm virtude
oposicionista que lhe deu o nobre Senador Orestes Quércia.
de não conhecê-la. Eu o parabenizo, Sr. Senador. 1: uma demonstra·
Evidentemente, S. Ex• se apegou a um fato bastante controvertido · ção de que V. Ex• se acha conscicntizado dá responsabilidade de Se·
pura quem tem a responsabilidade de dirigir os destinos do Brasil, de nndor da República. E trago a V. Ex• demonstrativos inscrtos nos
enxergar a Pâtria cm toda a sua latitude, c, com certeza, encontrar-se· meus discursos que até hoje não foram contestados. Pelo contrârio,
á com o drama dos recursos financeiros c das vArias frentes que
agora, o Excclentlssimo Senhor Presidente da República - esse
necessariamente deveriam ser atendidas, para 'que esta Nação possa, homem a quem tenho entoado loas c hosanas por estar corrigindo
como deve, cudu vez mais se integrar, para'sobrcvivcr. O problema distorções - pronunciou-se em Santarém, naturalmente de maneira
da construção das rodovias de iniegraçilo na Região Amazônica 'é, muito hâbil, contra a pretensa ocupação, a pretensa integração,
por certo, daqueles que nenhum governante rcsponsllvcl poderia dei· porque não houve integração, nobre Senador. Eu o elucido, c tra·
xar dé tomar conhecimento e de sentir a realidade agressiva, a de que zcndo esta colaboração a V. Ex•: a Transamnzônica n.ão integrou
não pode o Brasil, crescendo como cstâ, deixar no abandono, no nada. Pelo contrllrio, ela está ajudando a entregar o Brasil, porque
há um cpmplô, há um arranjo para manter o Brasil nesse atraso. E o
sono eterno, parte substancial do seu território. O Senador por São
Paulo, contestando V. Ex•, ou contrapondo, ou apoiando a tese de arranjo, o complô é para que o Brasil desvie os recursos de ârcas prio·
V, Ex•, de que Santa Catarina estaria muito esquecida no que se rcfc· ritllrias para o desenvolvimento. No caso da Transamazônica, estâ·
rc aos transportes rodoviârios, de pronto S. Ex• formulou uma se cavando buraco dentro d'llgua. Até hoje, ela não funciona. A pro·
afirmativa que me parece um tanto apressada, pois que ela mereceria vn incontestável é recente: o ilustre Ministro dos Transportes anun·
um estudo, um pensar mais vagaroso. Scrll que deveríamos apenas ciou que iria percorrer a Transnmazônica, de Humaitã a Estreito, cm
nos dedicar a desenvolver a parte brasileira que jâ tem maior cres- um trecho de 2.280 km, e não o pôde fazê-lo ..Alegou-se nesta Casa
cimento, ou deveríamos gastar, mesmo que fossem substanciais rc· que o motivo era doença. Não. 1: que os trechos estão intransitâvcis,
cursos, para ajudar a desenvolver o setor brasileiro onde mais dificil . completamente intransponíveis. A Transamazônica não funciona.
tem sido oseu desenvolvimento? A negação dos investimentos feitos Na região de Altamirn, o rio Xingu saiu do •seu lciio c levou
nas estradas de integração do POLAMAZÚNIA, por certo, seria 40 km de estrada. Não se pode construir estrada dentro d'âgua. A
também a negação dos investimentos feitos na criação desta Capital, Amazônia é um rendilhado potamogrãfico. Admite-se estrada nos
na criação destá cidade de Brasilia c nos recursos imensos que aqui contrafortes, como a Bclém-Brasilia, como a Cuiabii-Porto Velho
foram investidos, ~om o objetivo c com a intenção de conquistar o - parte du Transncrenna, como a própria Pcrimctral, :só que
Território brasileiro e alargar a fronteira produtiva do Brasil. De mo· não estão no elenco de prioridades. A Trnnsacrcnna, sim, é imprcs·
do que o aparte do nobre Senador Orestes Quércia- como disse no cindível, mas o Governo ainda não cuidou de nsfaltll·la, bem como
as estradas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paranll, c
início desta minha intervenção - teve meramente um cunho oposi·
cionistas. Mas esse aparte teve também uma virtude, naturalmente do resto do Brasil, onde a topografia exige, impõe, pede, solicita a
de assegurar, desde jã, o apoio de S. Ex• para as providências que cs· construção de estradas. Em vez de se cuidar de uma politica de trans·
portes hidroviária para a Amazônia, fica-se cavando buracos dentro
tão sendo tomadas pelo Governo de Santa Catarina, a fim de consc·
guir esses financiamentos externos para realizar o seu plano rodovill· d'llgua. Garanto a V. Ex•, nobre Senador: nilo hã integração. Pelo
rio. Os votos dos nobres Senadores deste plcnârio, por ccrlo, serão contrário. A 6ren de maior tensão subversiva no Pais - atesto isto
de indispensllvel vulin no momento cm que a solicitação de autoriza· nesta Casa, nobre Senador- estll na região da Transamazônicn, de
ção desses financiamentos chegar até à presença do Senado Federal. Mnrnbll a ltnituba, justamente devido à pressa, nçodamcnto c a ina·
Cumprimento V. Ex•, sobretudo·na parte cm quCfnz uma cxposi· dcquação à topografia da região, ao se tentar uma rodovia naquela
ção u respeito de uma série de medidas governamentais que estão scn· ãrca. Levaram cinco mil c poucas famllias para a região. O plano era
do tomadas e qüe.irilo favorecer c fortificar o desenvolvimento de o seguinte: em 1970, partiam para a estrada c seriam localizadas no
vários setores. du economia cuturinense. Eram estas as palavras que longo do seu eixo cem mil famllias. Após cinco anos, jll nuirnm os
desejava incluir no magnifico discurso que V. Ex• faz nesta tarde, no. cinco anos, conseguiram levar para lã cinco mil famllias, que hoje,
vivem num troca-pernas, como bóias-frias, no subemprego, sem cm·
Senado.
prego, criando tcnsõcs..tcrrlveis. 1: a llrea de maior tensão subversiva.
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA)- Emi· Grupo de guerrilheiros jã foram dizimados c outros se organizam, se
nente Senador Lenoir Vnrgns, incorporo com muito prazer o aparte constituem. Nilo vem a lume porque a segurança nacional não pcrmi·
de V. Ex• uo meu pronunciamento.
te, c com muita razão. Mas ó talvez a llrca de maior tensão da
Realmente devo confessar que, no que tange no aspecto, jll tão América do Sul que esteja ali. Justamente poi isso; nilo houve intc·
discutido nesta Casa, da Trnnsnmnzónicn, até hoje não entrei no de· grnçilo. Criou-se foi um núcleo de subversão, uma espécie de Tonel
talhamento ou no mérito dessa questão, porque ainda não tive o das Dannídes, onde se joga dinheiro e não aparece nada, porque até
prazer de conhecer o próspero, o gignnte~co, o cxtruordinllrio Estado hoje ela nilo funciona. Muito obrigado.
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA)- Com
muito prazer, eminente Senador.

do Amnzonus. Espero conhecê-lo cm breve e, assim, poder aquilatar
efctivumcntc o acerto das medidas do Governo, cm III impluntnndo a
Rodovia Trnnsumnzónicn, pura realizar a integração dessa vasta

O SR. OTAIR BECKER (Suntu Catarina - ARENA) _:.
Senador Evundro Carreira, só tenho que agradecer a V, Ex• por essa
intervenção, desdobrando o meu agradecimento cm dois aspectos:

-114primeiro, V. Ex•, sistematicamente, tem me honrado com apartes,
nos nu:us v.:lrios pron unciamcntos feitos nc.'itU Casa. Segundo, por·
4Uc pude verificar, através do seu aparte, que nós temos, entre

muitos pontos convergentes, maís um, que é o respeito, a consideraçfiO, o upreco c a confiança nu açào do eminente Presidente Ernesto
Gciscl.
Continuo, Sr. Presidente.
Nu verdade, não se pode compreender como essa ligação nüo
cst{, pronta, preponderante que i: pura a impluntuçüo de um sistema
de transportes c comu~icuções capuz de permitir a circulação pcrmu·
ncnte c adequada da produçiio, bens, pessoas, etc. da sua região de
innuoncia. Essa ligação rodoviária i: imprcscindivel, também, para o
desenvolvimento e a liguçflo de duas importantes regiões do Pais:
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
A seguir, empenhou-se a Associação sulina junto ao Presidente
Geiscl em prol d·u expansão da tcrmelétrica de Capivari. E, aqui,
reiteraram solicitação que lizera, c.:rri nome.: do povo catarinense, ao
ex-Presidente Médici, cm setembro del973.
Destaco, Sr. Presidente, das reivindicações apresentadas ao
General Ernesto Gciscl, uma que me parece de maior. relevância,
justiça c cujo atendimento entendo não poder ser procrastinado por
muito mais tempo. Truta-se da imperiosa necessidade de reformulaçflo do lmpÓ,to Único sobre Minerais. Aqui encontramos uma das
muis antigas t: sentidas pretensões do povo cataríncnse, até hoje
inutendidu.
·
Creio Q,Uc não haverá mais quem, neste País, não veja o absurdo
: a injustiça do estabelecido na lei que instituiu o Imposto Único
sobre Minerais. Toda e qualquer riqueza natural há de resultar em
proveito pun1 u região cm que se localiza- isto ,é: algo dementar.
Desgraçadamente, o carvão catarinense quase nada tem rendido precisamente tiS localidades de onde é extraído, que sofrem as conseqüonchiS de uma exploração perigosa e danosa à saúde e a todo o
meio-ambiente, sem contrapartidu devida, Confio inteiramente no
Presidente da República, que há de atender u reivindicação de tamanha proccúência: Observo que a reformulação da lei sobre Imposto
Único sobre Minerais i:, hoje, uma reivindicação de quase todos os
Estaúos. f: do máximo interc>Se para vários Estados por ela prejudicados. Irrecusável a justiça da reclamação, inevitável parece-nos o
seu utcndimento.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Permite V. EJ<t
um aparte'!
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina- ARENA)- Com
muito prazer, Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - O Senador
Evandro Carrdra j!l disse do espírito equilibrado de V. Ex•, do seu
amor '' causa pública e, em especial, ao seu Estado. V. Ex• prova
muis uma vez, nesta wrde, o espírito regionalista que deve presidir os.
nossos pronundamentos no Senado. Fula, agora, sobre o Imposto
Único sobre Minerais. Jú tive oportunidade de abordar Óste assunto
no Senado, lembrando o empobrecimento do Estado de Minas
Gcruis com :1 cxportuçilo do seu minério. V, Ex• lembrou bem o
c:1rviio c:uarincnsc:. Exporttunos minério de Minas Gerais, bem nilo
rcnovúvcl. Citei um exemplo de 1974: enquanto a Vale do Rio Doce
;;omcrciulizou cc:rcu de seiscentos milhões de dólares, o Estudo G,:
Minas Gerais obteve upcnus 2% apenas dessa comc.:rcializaçào do
min~riu de ferro. Ex.porturnos miné:rio c estamos importando cada
vez mais o aço. Razi\o, por que, ,,1 esse apelo que V. Ex• faz neste
instante 110 Senhor Presidente da República, eu me permito- com a
licença de V. Ex•- juntar a voz do Representante de Minas Gerais e
dizer também uo Excclcntlssimo Senhor Presidente da Republica da
impcriosu ne~.:cssidut.le de st:r revisto esse Imposto único sobre
Mincruis cm nosso l,uis, Muito obrigudo u V. Ex•
O SR. OTAIR BECKER (Suntu Cuturinu - ARENA) Nobre Senndor ltumur Frnnco, devo dilcr u V. Ex• que, ubordando
esse aspecto, c'u é que estou, de formn modestu c humilde, procurun-

do dar continuidade ao trnbalho túo bem levantado por V. Ex• nesta
Casa, Estou, cfetivumente, me referindo a um problema de Santa
Catarina, mus que r: igual ao de outros Estudos também produtores
de minerais. De sorte que eu r: que estou procurando, de forma
modesta humilde, dar contribuição a V. Ex•, e entendo que, da nossu unirlo de vozes reclamando legítimos direitos, é que encontrare·
mos a contrapartida, através da sensibilidade de Sua, Excelência, no
atendimento 1ts legitimas reivindicações do povo brasileiro para uma
reformulaçflo desse Imposto, distribuindo aos Estudos e às
respectivas regiões de on.de são extraídas as riquezas aquela imporllincia que lhe é merecida.

c

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais-MDB) - Obrigado

a

V. Ex•

O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA) - O
memorial entregue ao Presidente da República pela Associação dos
Municípios do Sul do Estado de Santa Catarina encarece, também, a
atenção de Sua Excelência para o projeto de renarestamcnto do sul
cutarinense,jú 1•qucla altura enviado ao Ministro Alysson Paulinelli.
A importimcia do empreendimento i: considerável, mas me limitarei
a recordar sua signir.cação para o restabelecimento do equilíbrio
ecológico de uma região que foi devastada, faz tão pouco tempo, por
uma dllS mais terríveis enchentes já ocorridas no Pnís.
O memorial é encerrado com veementes palavras a respeito da
curonciu de rodovias do Estado de Santa Catarina, problema de
suma relevância e para o qual, estou certo, Santa Catarina contará
oom o apoio decisivo do aluai Governo da União.
A propósito, cabe aqui ressaltar a necessidade de imediatas
providências para implantação das rodovias, BRs.:
2HO- Trecho: Mafra- Canoinhus- Porto União;
2H2- Trecho: Florianópolis- Lajes;
285 - Trecho: Araranguá - Jacinto Machado
Tim bê- Bom Jesus- Vacuriu;
470 -Trecho: Navegantes - Blumenau (pela margem
esquerda do rio ltajai-1_\çu);
475- Lajes- Tubarão;
477 - Canoinhus - Papanduva - ltaiópolis Blumenau.
Além, evidentemente, da continuidade daquelas que estão sendo
atacadus em ritmo, podemos dizer, que: nos satisfaz plenamente.
Sr. Presidente, como eu, o povo catarinense espera que
perspectivas ttlo auspiciosas, ora abertas ao nosso Estudo, venham a
se tornar realidade o mais rapidamente passive!, Tem confiança nos
compromissos assumidos pelo aluai Governo, conforme aqui expus
o consta do editorial da Voz do Brasil do dia 13 de junho passado, sobre o desenvolvimc:nto regional, :;o qual süo abordadas questões
apenas no sul de Suntll Catarina. Neste documento, a Presidência da
República reafirmou, de público, decisões e empenho em prol daquela regiflo,jú consagrados no li Plano Nacional de Desenvolvimento,
Hú, assim, uma expectativa gencralizudu no meu Estudo, onde
se cspcrn 1.\Ue tu is compromissos se tornem logo realidade, bem como
que o Governudor Antônio Carlos Konder Reis realize, ao 'múximo,
o que elegeu como problema número I do Estudo.
O Sr. Evehlslo Vieira (Santn Caturina-MDB) V. Ex• um aparte, Senador'/

Permite

O SR. OTAIR BECKER (Santa Cutarinu-ARilNA)- Com
pru1.cr.
O Sr. Evehlslo VIeira (Snnta Catarinn-MDB) - Folgamos,
prol'undumcntc, em v~-lo ocupar, maís uma vez, a tribuna desta Casa
puru fa1.er ubordagcm de ussunlo do mais nlto interesse do Estado de
Snntn Catnrinu, trnnsmitilrdo intenções do Governo do Estudo e do
Governo Federal, trunsmitindo um elenco de reivindicações do
nusso Estudo, c, no inicio, trunsmilindo pnluvr.us que revelnm umu
l'rustrw.;i\u de V. Ex•,quc é nossu wmbém, por uquilo que, ao longo
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-115dos unos, o Governo tem dei•ado de fazer, em favor de Santa
Catarina, E nesta oportunidade, ouvimos V, E•• com muita alegria,
porque o seu discurso está sendo prestigiado, não apenus pela
presença, mas pela escuta de dois homens eminentes da vida pública
de Santa Catarina; homens que, pela sua inteligência, pela suas vocações pí1blicas, pela ·sua dedicação e pelo seu interesse de servir ao
nosso Estudo, se têm constituído em estrelas cintilantes da constelaçüo potrticu do nosso Estado, os Deputados Federais Adhemur Ghisi
c Ncreu Guidi. Senador Otair Becker, o nosso Estado, realmente,
tem sido, ao longo dos anos, esquecido pelo Poder público central.
Nosso Estudo possui dezenas de faculdades que não têm o apoio
nnunceiro do Poder público central. Temos um~ piscicultura rica na
costu cuturincnsc, mas não temos merecido o devido apoio do Poder
público central. O porto pesqueiro de Laguna está paralisado.
Temos riquezas abundantes no subsolo, no solo do Sul do Estudo: o
carvüo a que V. Ex• há pouco fez alusão, Entretanto, somente ago~
rase cstú a pesquisar, parâ vcriõcur.se das potencialidades, que sabemos grandes, p~mt o aproveitamento dos derivados do carvão que,
temos certeza, pode transformar o sul do Estado numa região altamentc'descnvolvida, rica, semelhante à do Vale do Ruhr. Tínhamos
u Estrada de Ferro Santa Catarina a servir a região mais desenvolvida no campo industrial, do extremo-Sul, no Vale .do ltajaí.
Quando esperávamos a ligação dessa ferrovia com o tronco-sul, o
Governo Federal suspendeu o tráfego, Temos portos que precisam
ser rcaparelhados, portos que precisam ganhar condições para o
desenvolvimento de um serviço de cabotagem, dentro do interesse
nacional, entretanto, não são aproveitados. O porto de São
Francisco, com as melhores condições naturais no País. Temos uma
sí:rie. de reivindicações que têm sido feitas, na ~âmara Fedérul, no
Senado da República, ao longo dos anos, Infelizmente, V, Ex• tem
ruzüo, o Governo não tem dado a atenção devida ao Estado de Santa
Catnrina. Nós, da Oposição, confiamos em que o eminente
Presidente Ernesto Geisel não siga o exemplo dos Presidentes ante·
ri ores- construir estradas apenas para servir a São Paulo, Paranri e
Rio Grande, passando por Santa Catarina porque não i: possível
passar pelo Atlântico ou pela Argentina. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA)- Eu ó
quem agradeço, eminente Senador Evelásio Vieira, a sua participação c a sua colaboração e, sobretudo, o destaque que dá à presença
desses· dois eminentes Deputados, nossos queridos irmãos co·
cstuduanos que, de certa forma, são diretamente ligados a grande
parte do nosso pronunciamento desta tarde.
'
Muito obrigado pela sua participação, pelo apoio que V. Ex• dá
11 este nosso modesto pronunciamento.
E concluo anrmando que essa expectativa não será vã, Tornada
realidade, poderá Santa Catarina contribuir de forma muito mais
positiva para o enriquecimento nacional, conforme i: sua aspiração e
de acordo com suas potencialidades. Apoio e ajuda do Governo Fe·
dera i tcri1o devolução imediata e copiosa, para o que não faltarâ a
notável capacidade de trabalho criador do povo catarinense! (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. · DIRCEU CAiiDOSO (Espírito Santo-MDB)
(Pronuncia o segulnle discurso. Sem revisão do orador.) - ,Sr.
Presidente, Srs:senadorcs:
'
Cumpro um dever de consciência e de reconhecimento, ao trazer
ao Senado, através desta nossa comunicação desataviada, porém
sincera, através deste relatório oral,.o resultado dÓ curso de atualização que uma comissão, enviada pelo Senado Federal, ·sem ónus para
o erário, fez nu úliima quinzena de agosto, na Escola Superior de
Guerra, nu Fortaleza de São Joilo, no Rio de Janeiro.
Sr. Pr~sidente, pura representá-lo ness'e curso, de atualização de
conhecimentos, o Senado enviou quatro Senadores: V, Ex•, Senador
Benjamim Farnh, que nos dá a honra, ~gora, de presidir u sessão; o
ih1stre Senador Milton Cabrul, Presidente da Comissão de Econo-

niiai o ilustrado Senador Itamar Franco, Vice·Líder do MDB na
Casa, c o orador que ocupa esta tribuna, para fazer este relatório que
outro mérito não tem senão a desincumbência da missão· que nos foi
cometida e as homenagens que devemos render a quem foi digno
delas.
O ciclo de atualização, Sr, J>residente; realizado pela Escola
Superior de Guerra, é um curso dc·atualizaê;ão de conhecimentos e
abrangeu exqtamente a Energia e suas variadas formas, desde a energia nuclear ati: o xisto betuminoso,
'
Foi por este motivo que a Comissão de Minas e Energia do
Senado incumbiu três de seus membros, sob a presidência do Vice·
Presidente do Senado, Senador Benjamim Farah, para representá-la
nesse elevado simpósio de conhecimentos tão bem planejad·o •e
levado a efeito por aquele glorioso Instituto de altos estudos,
Recebidos os representantes do Senaao, de man'eira fidalga e
atenciosa pelo Comandante da Escola: General-de-Exército Walter
de Meneses Paes, que cercou a delegação do Senado, em .todos os
momentos, com gentilezas com que recebe todos os estagiários, sem
estabelecer distinção entre eles, sejam civis ou militares, si:jain membros do Legislativo, sejam membros do Judiciário ou do Executivo,
sejam professore? e cientistas eminentes - sempre 'co'm a mesma
c.ortesia e atenção que a todos confunde e eleva, partindo de quem
~~
.
A turma que fleqUentou o V Ciclo de Estudos aa ESG no Rio
de Janeiro er.a composta ·de brilhantes oficiais-generais ~as três Armas, 'c oficiais superiores do Exército,· Marinha' e Aeronáutica,
embaixadores, membros.destacados-<lo Poder Judiciário de vários
Estados, figuras .representativas dosvários Ministérios, professores
destacados de sua Universidade' e reitores de algumas delas, exGovernadores de Estado, elementos destacados dos Governos do
Estado que lá se.representara,;, homens de· competência e de renome
recrutados em. todos os quadrantes da Pátria, técnicos de comprovada competência, ex~diretorcs de empresas estatais, engenheiros ilustres e médicos eminentes, advogados de notório renome e comabilista.s de amplo Sabér, professores eminentes, holl)ens do brain ~t das
empresas brasileiras, ennm 'brasileiros ilustres de todos os setorcs
que ali.sc mantiveram, durante· JS' ~ias, mima salutar convivência,
com· atenções recíp(ocas, enriquecendo seus conhecimentos e
atualjzando se!'s planos de lutarem,por uma. Pátria mais feliz e mais
próspera.
As Universidades lá se representaram por seus professores mais
crede~ciados, e os Ini!.itutos de ensino superior, espalhados pelo Brasil para !á.!"andqram suas mais robustas cerebrações, a nm ae atualizarem_scús conhecimentos e reciclarem seus dados e informações.
Com a turma de 1975,.a ESG·completou o número de cerca de
1.000 brasileiros que ali cursaram os cinco' Ciclos de E&tudus,
esmaltando seus conhecimentos e atualizando suas i'nformaçiles sob
a esclareCida orientação de conferencistas de escol,
·
A Escola Superior de Gu~rra- como sabe V; Ex•, Sr. Presidente- é uma escola de altos estudos, onde o estagiário se pile, em dez
ho·ras por dia de tempo integral, debruçado sobre problemas brasileiros e à busca de.soluçiles nacionais, procurundo preparar brasileiros
para as funções de direção deste País, demonstrando que. o: seu
primeiro cuidado é o desenvolvimento e afirmando que -a !'OSS"
primeirn necessidade é a segurança.
Lá, Sr. Presidente, entre brasileiros de todos os setores da
ntividade n~cional, numa convivl:ncia, numa camUradagem e numa
confraternização entre civis militares, demonstramos que, de mãos
dadas, os.brasileiros de todos os quadruntes só t~m·~m·pensamento:
encontrar soluções brasileiras para resofver os graves problemas que
assoberbam nossa Pátria,
Assim, no dia de abertura, ouvimos o Diretor de Estudos,
jornalista Dr. O•lundo Motta, único representante do Ministério da
Justiçn, como Assessor do Comandante da Escola que, numa saudação' fruterna e amiga, deu ns boas-vindas a todos os estagiários
daquele ciclo e, através de sua eloqUente mensagem demonstrou que
o objetivo da Escola era,' no panorama da energia, mostrar ~•os
•

o
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que jntercssava ao Brasil cstivtssemos ti' par dós problemas quclifctam essa ãrca da a\ivid~de prasilclra.
Logo depois, tivemos ·a pahivra do Dirctor do Ciclo de Atuali~
çüo, or; Hilnor Canguçu, que organizou O·programa de confçrcncis·
tas, tendo convidado altas· autoridades ~obre cad~· a~u~to, vcrsàdo
cm cada dia; que organizou o painel do,próbiema dli enc~~ia, desde a
energi.a nuclear at~ a energia nilo ~onvcncional c, n·o nm, convidou,;
para o cnCc:ttamc:nto do ciclo; ,q~atro.grandês ao.tori.dades brasileiras
solirc c)icrgia c seus vàriàtlos aspcçt.lls, que expuseram 4o1 estagiá·
ri~s 0 probl~ma da energia; sitoaindo~Q'·no· seu. verdadeiro sentido· e
procurando mostrar aos estagaârios qpc o·9uc inte~cssavaJ Es~ola
era o estudo, por brasileiros;·· de. soluções brasileiras, para o
angustiante problema da,cncrgi~ •.
Sr. PJ'CSidcntc, logo no primeiro .dia, an.tcs do, inicio do curso
que ·lâ tivemOS" o prazer ·de concluir, ouvimos uma pai.Stra
comc:moratava ao aniversário dé Duque de CUxiail, feita por brillulnlc figura do Exército Nadonal;·o·Sr. General Moiàis e Barros,-cujas
origens se entroncam /i;figura do'gralndc brasilciro.quc.foí Pr)l~énte
de Morais. Palestra que ti~u· a figura de brasileiro, de. patriota, do
herói e do- homem de coração 'que -pcrdoàva aos· vencidos; Aquela
palestra .foi .lljll caitãó de. v.isitar. ;qu~los miUtaics. ofcr"!'"raln. àos
membro& civis
do ciclo, na palavra.llmtiida,.t:Orajosa c lam~intc'do
I
General Moraas c Barros.
Sr. ~residcnti:, {aço ~te relat6rio.para que constc·dos Anais dô
Senado, C(!MO proccdim·onto aesta 'Comisslo· que lh~prcscnto\1, esta
CaSll, no. lic.nlido dc·q11e :Iodas- as ·vezes em que .o Senado ilalinÍir
11111a mcumbênéia a úm' de' seus membros. ou·a·um grupo'dcles, ao
icto(nar :. ã'.Casar,: .ilcixc no.s .. anais;: rieja ·aqui. no pClri6rio, .seja nas
Comissões: o relató'do ·A~Ii fez; 1f relato ele. como easaComilsio·aliU
c de comei ~prcsehtou.!ó Senado, da Rep~bliça, .
Dividido ocicio em' II) confert~cias, Sr,· Presidente, tivcimos, :rio.
primeiro ília, a. cóftfci~ricta ·do ·Engenh~iro 'Elias Paladino, al'ÍI
auaori'dâdé ,dlt 'NUCt.EBRÁS, que. proferi!! bela p~leatril, com
infor!llaW.s.6tcís'êvaliosaS:.Obrc4.tcma "/li Energia e • €onjllnturà
Nu'cio'nul".
·
Deviidízcr; S.rs:'Scnadóres; que vain~s :~porias rcilatar,Qs tflulas.
das confcic~ci~s e ulginnas,partes '(riàià 'sisnifi~a'tlvas do cjuc lA ouvi:
,iios,:porquc :niio,~odemos:rcvelar~ ... totuaa;, ct·:fora, ·os 'aebatcs
amplamente livres,·os ·debates sem.ccnSlira quc'll'.forain travados,
porque;ap6ia Jialestra do tonfcrencista, que·u vezes traniCC!rri.a cm
)lma hot,a, uma hora e:mciíi:llnhamqs cerca de duas horas de debate',
cr11 que çada um .. dos cstiiJiiltios se inscrevia, alflvh ·de pc~Juptas
'escritas~ que ICI ·estilo' fâzenilo parte das confcrcriciás de cada' um dcs9es técnicos. Com o tema da '~crgun(a, q~c nlo P.odia ·ultrapassar
cnunca 111i ·doi~ miautos dc·tempp; .Para evitar que o.utros membros
·estagiâriosJ0ssem' frustrados no seu desejo de interromper, de inter·
·rQgur c de ·pcrqilirir.os·oradon:s, eum,feltas as. intervenções dos
estagiários.
Assim, Sr~ Presidente, após o primeiro dia. da Conferencia· da
Energia' c.u Conjpntura· Nacional, clltraltKI~; no.aegundo dia.. no cs'tudo. d.o· petróleo .Rn; .Panorama . mundial; ·~m a ·conferencia do
Engenheiro .Francisco' Medeiros~ grande autoridade, de ~ameada, so'
bte o assunto. E ele; en.tilo, dl:u aos c5tagiãrios a .posição do pc(rólco
no ·Jil (ando, u signiflciii;llo ~o· petrolco na economia moderna c o dra·
ma dó petróleo erddindo a CC:Ónomia'de todds~sj'lalíes da' terra ..
Nu segunda· ctlllfcrencia, no 'dia ~egiainte; fcjta pelo: Dr. Pnnió
1lótelho"l'üilquel'rb, Darcttir do Setor Comercial da PETR'OBRÁS,
O!C discorreu,. com UUtóridadc e·com.conhecimçqtos plenos SObre O
assunto, sobre,o.petr61co 1e'.a situaçãd no Bra•U.
Sr. Presidente: tfn'ham01;·então, sc~urido a. ~Stcmltica do ciclo:
prlmearo..:.. o' problema no panaram~ mundial c, no·scgundo dia, o
)l.roblcnlu restrito- u coaijuntum'brasilcirli. Também· revelou o Dr.
'I>Unui, com dudOs,'com bs conhecamcntos.amplos quc·tcin da.matt·
ria. a sítuução real do pctrOieo na conjuntura brasileira,
E~ IÍo nm dcssasconfertncius.l: bom que se diga, Sr. Prcsid~ntc,
u del~gução ·dp Senado fez-se presente todos os dias, discutindo ·os
~alegoria,

'1

'

·problemas, inuntcnáó v1va-a"dnn11!1111os.dcb'atc& c demonstrando que
'ui' nilo foinos',apcnas pura ouvir,' mas para atestar' no plcnâno· da
J;scoluSupéraor.di: Gucrtu que Unhamos· u·m P•.n!qmcnto,t~mlitm;'á
.respeito' do. assunto; tlnh~riio~ có~h,étimcnto ~a mattria; c. as indaga·
çõcs <lc tôdos nós, de V, '.Ex•, Sr. Picsldcntc;'Scnador Bcnjámim
Furuh ..e dOS illis,tres membros da ·~clcgáção que para lá o$eiuido
mundou,Jorum fci(us com cmbasumento e coa)ucgurànça,
Qucrod~r:o IJICWtestcmunho, naturatmeri~, ·cqm exclusão de
.miolíu peíso~; da riiagn ffica:in1ptcssão lJUCS. repreícnt~ção.:do ·Sén'·
·do. 3ém!lnsirou naquele conçcrto ·da intcligtnciá"c··da tecnolosla
·b'rusilcira; 'no ple~úrio da Escola Superior de Guerrà.
No tc'rçeiro dia·, Sr: Presidente; com a palavra·o Vice-Almirante
\'llulo Moreira da Silva, um 'nome' que a Marinha c ôs meios cientl·
ncos. brasilei~os vê.m Consagrando c~m aqu~la unidade. magnifica
.qúe 'ele implantou.- o.Cemro de Pesquisas da Marinha; em Cabo
l'rio·. Enuma palestra ciuc ouvimos com encantamento tàzendo-nos
lcm~rur da dixulguçilo .da Usicu .conhecida,. att ccrt.o tempo; como a
"Ffsicà de Kurl&oii", ouvimos. por parte' do Almirante Pauto Morei. rli ~~'Silva· unia palcstrp rcfertadc dados, dcinformàçõea valioaf1-1
simus; c d&) estudo· d~ pesquisas que ele :Coz, ·a:r-~pc!tD'IIHnergia, não.
111·convencionala mas·a· crícrBia das' mam, ·a ertqia ·dos· ventos e. o
aproveiiamcnto da cn.cigia solar, como capazes ~e·~ercm os sucedA·
'lleOS 'da energia do pclrólcÓ, que :sentfssÍinOUara ncíic i'afs, :e ·qUe
buscamos outrps formusdc eneraia pata rcSiilver ó probieina brasllci
lO;

:O· dia seguinte, Sr. Presidente, toi dedicado1'Energia Midrel6tri-'
ca, ·s~b· a: puf~vra ~larl'l:ida ~o engenbciró A.r.nald<Í ·Rodrigues
Barbulho,.tlimb~m,;figura ·proc111inentc·da ELETROBRÁS;' c que
!'odia'disc<>~r:'IIÍnplàmcntc,' &obre a cncrsia do. PÓ la. Eioi chi quem
nos'dissc:

•;o. Br~sil, ·com a capacida'dc instálada de 17 1!1ÍI
mcgawaus, estâ construindo .32 'mil'. ~g~watts d~ usinas
hidr~IÇiricas, para· que,' dentro de 8 .·a 'ro anos, 'tenhamos. uma
capucidapelósta!ada de 49 mil l!legawaitS ni:stc.-Pals, .de' um
potenciai de I50 mil mcgawiltt.• de energia' potencial."
Isto é, teremos;· dentro ~,e·8·anos, um terço da capacidade.total
do pótcnciai brasileiro; girando, produzindo energili elttrica nas vl.rias regiões da Pátria brasileira.
No: di ai- 'iÍesuintc, cm, termos de energia n~çlear, assistimos· A
conferência: "Encrgiu'Nuclcar.e o. Panorama Mu.ndiàl", com a palestra proreridu pclo.profess!)r e engenheiro ~leio Modesto da Costa,
um dos assessorc.s da NUC::LE8RÁS- moço de rara competência c
de sraildc soma de COÍlhecimentos, 'qUe produziu bcllssimà prc(eçlo
pura os-estagiários, den;onstrundo. que o Acor'do.'de 'Bonn, firmado
~ntrc o·,Brasil c u.Aicmaqhu, era a solui;ilo, eni'IÍ\attria de cnersía
nuclear, pura' as nCçcssidadê~ braisileiràs. Po~terio.rmcnto; ouvimos
uinilu a puiestra sobre "Empresa de Energia .Nücicar ~o Pa(s•:, do
Professor Hcivâsío· Guimurilcs de C.uvalh!>• o _primeir.o 'Cngcnhciro
nuclcur·do''mundo -:- o primeiro; 'nilo peia·suà êompettri.ciil ou sua.
CllpiÍcidudc; mias foi ele. o primeiro homem diplomado cm Engenha·
riu Nuclcur' pela Vnivcrftidlldc de Virgfnia 'do Norte,. rios EstQI!os
U1Íidos,·em umiéQoca em 'que nilo se falava, ainda, como ae faia hoje, cm cnergaa nucle11r.
Foi ele oprlmciJÓ homem use formar,, no ·mundo, cm Engenharia nuclear·.;:_ esse foi o confcrcncisla do.dia seguinte.
·E~plicou, cnÍilo, o' Profcs~or ÍicrvâsiÕ, por.'quc.cntrc a· energia
nuclear, obtidu pela uutoccntrif~gai;ilo c.pcla difusilo gasosa,o Brasil
preferiu, atravts dQ ACordo de llonn, o jato ccn!iffug~. Aliás, numa
'bellssimu c~planaçilo; com razões tecnicas, .Por .que ·o nosso sisteinai
nilo 6 nem a ditusilo,gasosa, nem a·.ailtoccntrifuga·çi!o: e·um outro no:
vó tipo, ·cm· que os engenheiros br11slleiros iri! o se .familiarizar,. pura
fubricur os seus rcutorcs atómicos, os.seOs reatorcs nucleares, ·e prcpllrur-se paru a era dn energia nuclear, a ser-iniciada cm nosso Pol&...
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No dia ·seguinte, (1 ciclo tn.trova no carvão; .E b palestro ou con•
fcrência do Engenheiro General Odlr Pontts Vieira foi ~Íis·mllis com·
,,p)etas afí._reafizadás, no setor..
Oli~imos tudo sobÍç_ caryilo: as qoasos nece!sidades, .as nossas
pesquisas. as nossas capacidades, as nossai :faltas as nossas. solu·
Ções, para, no dia seguinte, ouvirmos o Engenheiro. Dr. Flávio Cha·
ves, sobre o problema do' xisto betuminoso, .estudando, tamb~m.
todas as pe~quisa~ lfe 'listo·betulnjnoso, rio mundo, bem como os sis·
temas usPJips c p;'sistema. que<:' Brasil preferiu'como o ideal para ·o
nosso tipo, de fo{hefho ~etumliioro: de acordo, portanto, com as nos.·
sàs circunstAncias e peculiaridades.
1
E.-n.o ~ltinio dia, Sr•. Presidente- perdoem-me por este apanha·
do geral das conferências- no. ~ltim~ dia, no painel final; ouvimos,
tal-:.ez, as quatro m~ioresautor.ídadcs cm energia, ~as pessoas do Ge."
neraf Araken.de, Oliveira, Preside~tc da PETRCIBRÁS,:do Dr...Pauf~
.Nogueira. Batista; Presidente .da NUCLEBRÁS; do br: Liliz Cláu.'
dio de Álmeida Magalhães; Presidente de, FURNAS; a grande·erih
presa dc'elctricidadc; qu~ tem sobre os·ombros aresponsabilidade da
ins\alaÇilo da primeira usina nuclear de Angra dos Reis; ·C do. Dr.
Elias Paladino, grande técnico da N:UCLEBRÁS, em quadro ·aeral·
do .panoraina ,das. diferentes formas:ae energia e de suas .PD'"
si~ilíd~des de àprov~itamentó nq Brasil.
· · · ESses ·quatro.confcrencistas fizeram uma·palcstra .final sobre a
pofftica de energia para o Brasil.
·
Sr. P~sidcntc, quero crer que as informações que tivemos sobre
o problema d~ energia nos ScQS variados sctores,' deu-nos uma vislci.
globiil' das· néccssidadcs do' Pais, cm· face da' situaçilo do miuldo.
Trouxemos daqui:)c ciclo de ·confciênéiás .-conforme V. ~~ c 'to··
dos :os. dciÍ)ais Membros da delegaçilo tiveram oportunidade de s~
manifestar,:'anteii. deste ·meu pronunciamento-· a· conYicçi!o'; a cer·
twi c•a consciência· plena dc:quco ciclo,de.estudos foi ·altamente
sigriifii:atiw.para. o nosso·conheciménto e para o trato que teremos,
daqui para a frente, dO' problema ila' energia no Pais.
· .O Sr. MlftonOibrii(P,a{afba-ARENA)- v. Ex• me concede
um aparte?·
·

c

O SR.PIRCEU CARQOSO.(E$plrilo:Santo-,-MDB) -Com
muito prazer.
O Sr. Mllton.Cabraf (Parafba-AREN1,.)-"-V. Ex•, nobre Sena·
dor Dirceu· Cardoso, oferece:' ao PlcnArio do :Senado Fédcraf uma
lli.sifo panorâmica do que foi a oportunfssima ~,patriótica iniciativa
ila, E$colà. Superior de Guerra, .ao ,pro(!Qrcionar lim ,curso com deba·
tcs sobre. a problen'!Atica energ6ticli e!D nosso Pais. A Comissilo de
Minas· cEnergia, dó Seriado Federal, fez·se repreSentar ocssc . c Ouvimos 'COpferências pr..,unciadas p0r ~peclalistas,..em cad~.u.m
ilcis dez temas propostos. Aprendemos muito, atuafizamos conheci·
mentos e acredito que ói Senailores que IA estiveram presentes, ago·
r,, sintam-se mats ·capacitados a análislir ci compreender nossas defi·
ciências, os· sr.a'ndes prolilcimas: . às nossa~ perspeclivas no que tange
ao selcir,mats IIJIPOrtanle da vida nacional, cxéctuado· o de recursos
húmanos, pois considér" que, após. cste':venha a energia; Jogo em· seguitflt na cirdeni·,,do.~ ~jUcstÕes 1 que cnvófvem ·o nosso ~esenvol·
vimento: V> ExI; coiJi a· sua inte!igencia. proverbial, oferece apenas
úm panorama do que foi discutido na Escolà Superior de Guerra. Te'
mos a cerlezh dc,-que, ao :voltarmos a esti assunto,. nós que partici·
painos,daquefe clliso, poderemos ofereCei 11 Casà· depoimentos vafici·
sos;.ppls:a p(oblemãtica energ6lica do Brasil deve ser exaustívamenlc
disculida·neste'plenl\rio ..Era o'·que, cu tinha a dizer, cm coloboraçilo
ao discurso de 0,:. Ex•
G SR. DIR€EU CARDOSO (~pfrlto Sa'nío-~DB) - Agra·
deço o·aparte de V. I!Jt• e a afirmação, aftamente·significativa, de
qué a Comissão que o· senado para IA mandou muito aprendeu no ei·
clo·de. conferêncio's da Escola Superior de Guerra. De rato, o alto nl.
veld~s conferências, a csloluro.in(eleclual.dos coni'ercilcistos·c o de'
senrolar uns palestras proferidos, tudo isso contribuiu paro a elev.acão' dos debates c para 'Um oprendi.zado sobre assuntos de que. es·
ses 16énicos têm conhecimento. Donde se conclui. que toda aquela

ce~tcna de brasileiros que participaram do ciclo de conferencias alua·

lilou icus .conhecimentos a respeito· da . Energia c ouviu, .com •pro(ulldo inr~r~. o :estado· .alullf da ciêncià c ·cia:·iccn'ologia sobre .a
momentosa:ques!AO que tanto nos aflige.
·
O Sj. l!itNr Fnnco· (Minas Gerais....;MDB) - Permt~ um
apurte~nobrc Senador?·

O SÍI. DIRCEU CARDOSO (Espfrilo Sa~to-MDBl - Pois
niio;·com prazer,
O s,.Jtansar Frucci {Minas Gcrais-MDB)- Discordamos do
seu ·pronunciamento Inicial, quando V, Ex• disse que ja 'l'uet uma
eomunieaçilo dcsala~iada. :A fala inléligcntc; ordenada e vibrante
de ·V,.'Ex•· :vem· JUstamente provar o contrfrio. Nlo 6.. uma
comuilicaçao·desataviaila a que .v. Ex•·faz, nesta tarilc, ao. Senado
Federal. V, Ex• fuum a:efâlo pormenotizado daliulfo que se.pauou
n'õ Ciclo de· Extcnsio sé1H& Energia mi'Eacofa· Supeiior'lle Guerra.
Q!Jero destacar, tam~m - e. ·jA o fez.· V. &• - o apfrilo
democrático do Sr. Comandanlci, Ocncral~dc-Exército Walter
Menezes Paes. S. Ex• nilo dstinsuiu ali a AUança Renovadora
Nacional, do MDB. O espfrilo democrAiico c cavafbcircsco de
S. Ex• fez com q~c nos scnllsscmos 11 vonladc naquela Escófa de ai·
los estudos nacionais. ·v; Ex• já destacou, também, a imporiAncia
dos problemas energéticos no Pais. O Senador. Milton Cabral
lembra, ademais; iJUe este ais unto é por demais importante para que
.se circunscré~a apenas a ·esse pronunciamento brilhante de V. Ex•,
hoj~. no Senado :Federal. Por certo, todos nós voltaremos a debater a
politica cncrg~tica cm nosso Pais, sobrct.udo nós, da Oposiçio. Uma
d~vida pairou,me sempre no ~frito. após aquele· ciclo de extcniio.
"-!~da ontcm,no pronunciamento do Senador ~velüio Vieira, quan·
Cio S. Ex• s~ fixava nos problcinas.cducacionais, n.os problemas doa
pc5quisadorcs· nó· Brasil, quis aparlear ·S.• Ex• c .rilo o 'fiz,, mas
aproveito, ligora, este pronunciamento de v. 'Ex• para lembrar o
quilo é importante que tenhamos neste Pala uma melhor ordcnaçl'o
na politica do nosso Governo, visando li poufvcl crlaçio -do
MinistÚió de Ciêncilr c Tccnolosia. Voltarei ao uiunto, num
trabalho de profundidade. E aproveito a sua fala para cum)irimcnll·
.lo, ·na ·certeza· de. que nós, 'realmente, muito aprendemo• naqu~i
escola,
O SR. DIRCEU CARDOSO.(E$plrilo Santo-MDB)- Agra·
dcço ó, apari~' de V. Elt' Devo declarar ao Scnad~ 'Federal,. que
inanlfcstaçilo do Senador. ll•mar Frinco ·roi fcit~ numa das auaa
intcr~citções no ~icfo de palestras, demonstrando 'a cai-encia que tem
'o Brasil des!e novo Minlstérip, a fim de esthnufar, a nrii de dcmarrar
os priibfemaslisadosll ener1ia e que precisam IC'r·aoluç&s dlnlmicaa
para às urgcn~·ricceUidadei da hora brasileira.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Scnâdores; li aprendemos, mai• uma
vez, 'na Escola Superior de. àucrra, que a primeira· ncCciaidadc de
uma naÇão é o seu desenvolviin~nto c o seu primeiro cuidado 6 a aila

a

~cgurança.

O· Sr. BewJa•l• Farall (Rio de Janeiro-MDB) - V. Ex•
permite um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espfrilo Santo-MDBl - Pois
não.
O Sr. BeaJ••I• Fal'lll (Rio de Janciro>-MOB) - Quero
congratular·mc com
I!Jt• pela comuniciaçilo que .faz • Casa.
V.. Ex~ diz muito bem: toda vez que recebemos uma.misslo' devemos
dur·.çpnta dela. V. Ex• alá dandq'conla dll missio .reccblda.:pclos
quatro !\enadores <lcsignados para o CUrso de llneraia, .c o faz com o
brilho du sua inleligencia. v.. Ex• j4 acentuou a-camaradagem exiaten·
te entré os cslugiários,' a fidalguia do Comandante c dos seus
comand.udos, a rCFCpçilo que todas tivemos c a seriedade do curso.
Tudo isso demonstra que a Escola Superior de Guerra eslli sempre
purtii:ipando, alenlamcnle, dos estudos c dos debates das problemas
- brilsilciros. convocando aiii!S personalidades para ministrarem os

v:
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seus ensinamentos necessários c também representando os mais
diversos selares, inclusive 9' Legislativo. Este último curso de
atu;llização foi sobre energia, tema muito bem escolhido, pois
constitui-se num dos mais importantes, que tem atualmente
preocupado muitos povos c nações. A crise do petróleo, por exemplo, chegou a desencadear uma fase difícil na economia de muitos
países. Portanto, esse tema da maior atualidade foi debatido naquela
Escola, foi estudado com a seriedade que a caracteriza. a Es.cola
participando sempre dos estudos e dos debates dos problemas
brasileiros.

e

O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo-MDB)- Agra·
deço o aparte de V. Ex•, c quero dizer que, sendo o ilustre c brilhan·
te vice·Presidentc da Cusa, foi o chefe da nossa delegação e recebeu,
numa homenagem que nos comoveu, as demonstrações de apreço c
de admiração dos estagiãrios. Recebeu também um diploma sobre o
que falarei dentro de poucos instantes.
O Sr. E•elblo VIeira (Santa Catarina-MDB) - V. Ex• dã
licença para um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo-MOO) - Pois
não, com muito_prazer.
O Sr. E•elblo VIeira (Santa Catarina-MOS) - Estamos a
ouvir, atentamente,'a narrativa que faz V. Ex• com extraordinãrio
entusiasmo, com uma vibração magnifica do seu estado d~arma, e
também uma modulação muito característica de V. Ex•, a respeito
da participação deste curso da Escola Superior de Guerra. Sabíamos
da intenção do nosso colega, Senador Itamar Franco, cm apresentar
um projeto para se instituir, no Pais, o Ministério da, Ciência e da
Tecnologia. V. Ex• dá, no meu entendimento, uma grande
informação e muito valiosa: a criação de um Ministério para atuar
nesses dois campo>, Ciência c Tecnologia que teve ressonância dcn·
tro da Escola Superior de Guerra. Isto eauivalc a dizer: tem sina~ ver·
de daquela instituição que é: tida como a "eminência parda" do
Governo Rcvolucionúrio. Isto é muito importante porque estamos a
lutar por traler capital c principalmente tecnologia estrangeira,
quando deveríamos prcocupur-nos mais cm trazer professores para o
desenvolvimento de uma tecnologia dentro dos interesses nacionais.
Ora, entendemo,< que o de que o B~asíl estã a carecer e com urgência,
é de um Ministério destin,ado a desenvolver a ciência e a tecnologia.
Aí sim, Senador Dirceu Cardoso, com um Ministério a atuar nesses
(h)is campos, ui, sim, repito, teremos possibilidade de realizar a grande decolagem para alqançar um estúgio de Pais desenvolvido. Este é:
n noxsl'J entendimento. Ficumos muito satisfeitos e cumprimenta·
mos V. Ex• pela magnifica narrativa que traz à Casa: que a Escola
Superior de Gucrnt .. vt: com simpatia, com inte~cssc e que,
principalmente, abona a iniciativa da criação de um Ministério de
Ci~nciu c Tccnologi:~.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espírito Santo-M DB) - Agra·
dcçn o upartc de V, E;.;' ilustr~ Scnudor caturinense que citou, no
nnssn pronunciumcnto, um ponto dcstacudo da representação do
S~.:nadn, atrav~s da imcrvcnçào do ilustre Senador Itamar Franco.
O Sr. Milton Cabral (Parulba-~RENA)- V, Ex• dá licença
pum um npurtc, nohrc Senador?
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo-MDB)- Pois
rHin.

O $r. Milton Cabrul (Parulba-ARENA) - Antes de V. Ex•
concluir o seu pronunciumcnto, quero deixnr rcgistrildo nos
Anuis desta Casa, meu especial ugrudccimcnto uo Comundnnte du
l:s"ulu Superior de Gucrru, o Sr. Gencrul Walter Menezes Pacs, pela
l'idalg,uiu, Cllllsid~:ruçiio ~.: distinção com que brindou os rcprcscn·
tant~:s da Comissi'iu de Minas c Encrgiu, por'ocusii\o du reulizuçUo do
curso uli instituldo, snhrc Encrgiu. Este ugrudccimcnto deve, cfetivu·
lllcntc, ser rc.Ldstrmio nns nossos Anais, porquanto nüo foi upcnus u

)!cntilcz:.t c n consideração i\ nosr.u participuçi\o mas, sobretudo. pela
l'clit. oportunidade c patriótica inici.,tiva da Escola Superior de
Guerra cm provocur debates, sobre tema de tamanha relevância.
Nôs cometeríamos umn injustiça, se não proclamâssemos o nosso
reconhecimento, o nosso agrudccimcnto pelo que assistimos. Parabe·
niw V. Ex• pelo discurso que proferiu esta tarde c espero que inicia·
tivas semelhantes voltem a ser realizadas e que possamos ter opor·
tunidadc de delas participar. Siio mais do que justos os aplausos de
V. Ex• i1 ut ilissinut e patriótica iniciativa da Escola Superior de
Guerra, sob o udmirúvel c eficiente comando do General Walter de
Mene~.cs l'ucs. Muito obrigado.

O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo-MOB)- Agra·
dcço o aparte de V. Ex• e devo dizer que deixei, exatamente para o
l'in~ll, da maneira mai!i cordial, prestar a nossa homenagem, o nosso
reconhecimento ao Comando daquela Escola exercida por um bri·
lhuntc Oficial do nosso Exército, o Sr. Gcncral·dc·Exército Walter
de Menezes Paes que no comando do Exército do nosso País,jã pres·
tuu relcvantíssimos serviços à nossa Pátria. Ali no comando da Es·
cola Superior de Guerra tem-se revelado aquele sucessor magnífico
de Conmnduntes como o foram, o General Bina Machado, seu ante·
ccssor, o General Rodrigo Otávio e o General Augusto Fragoso, os
(iltimos Comandantes da Escola que colocaram aquele Instituto de
altos estudos brasileiros no nível raramente atingido pelas Universi·
dadcs brasileiras dado o renome de seu sistema, o padrão de seus
estudos c a alta significação dos homens que a escola convida para o
seu Corpo Permanente c sua equipe de conferencistas.
Ali se sente um 'clima de confraternização, ali os cstagiãrios,
dado o nível dos seus estudos, o desdobramento da sua ação e final·
mente, Sr. Presidente, a confraiernizaçào vivida ali por brasileiros,
principalmente entre civis e milHares, é: uma abjuração do alto
padriu> dn Escola Superior de Guerra.
Deixei pa(a o fim, Sr. Presidente, prestar uma homenagem ao
Comandante da Escola, General Walter de Menezes Paes, que no dia
seguinte à abertura do ciclo, dirigindo-se a todos os estagiários, mili·
tares c civis, Ccz um discurso comemorativo do vigésimo·scxto aniversário da Escola Superior de Guerra, fundada, por decorrência da Lei
n' ns. de 20 de agosto de 1949, sob a inspiração do General
Oswaldo Cordeiro de Faria, outro brasileiro, com uma relevante
folha de serviços prestados à nossa Pátria.
O General Walter de Menezes Paes, Sr. Presidente, nesta alo·
cução refeita de conhecimento, com expressivo volume de linguagem, com entusiasmo, c com expressão fácil e cativante, demonstrou
uqueht figura do militar que tem "à braço às armas feito, c a mente
às letras dada",
Foi um discurso de alta expressão cm 'que saudou civis c mili·
tares que, de braços dados, de miles dadas, uns c outros, sem distin·
çi1o de partido,.sem distinçiio de categoria, sem distinção entre civis e
militares, todos nos empenhamos numa missão grandiosa: de tudo
darmos da nossa atividade e do nosso patriotismo, cm beneficio de
nossa Pútria.
Sr. Presidente, aprendemos, na Escola Superior de Guerra, que
não cabe fuzer ,diferença entre civis e militares, integrados na luta
pela grundezu de nossa Pátria, porque o que não nos importa í: o
sucrincio que se nos pede, mas sim o resultado do nosso trabalho c
du nossu dedicação, empregados todos numa batalha que é comum.
Sr. Presidente, quero expressar a minha afirmação de que civis c
militares melhor se entenderão se mais se conhecerem; mais se conhe·
ccndo, melhor se compreenderão. (; preciso que haja essa convivên·
eiu, i: preciso que o Poder Legislativo freqUente o mais possível os
cursos du Esc9l11 Superior de Guerra; a fim de que lá, naquela convi·
vênciu sulutar c patriótica, possà suber, ver e sentir que o militar
bmsilciro, curvndo. sobre os livros, só tem uma preocupação: culti·
var·sc puru melhor s.crvir no Brusil! Ali nos certilicumos disso, Sr,
i'rcsidcntc, pois fui cstugiúrio·de lá no uno dJ 1973. Nunca ali se me
Jl<'rguntou de que purtido cu cru; nunca fui impedido de uma per·
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119. gunta, n'unca fui inquirido de corno perguntar aos homens que lá
compareceram, aos Ministros que ln desfilaram, proferindo conferên·
cius nos Generais que lã compareceram, aos Chefes de Exército, aos
Comandantes Militares,, a ninguém que ali c9mpareceu se me
recomendou qualquer cautela ou se me fez qualquer sugestão.

Sr. Presidente, terminando, quero fazer transcrever palavras de
um discurso que proferi como orador oficial no 15 de novembro de
1973, nu Escola Superior de Guerra.(; a minha 'homenagem àquela
Escola, onde tanto aprendi e da qual trago das melhores recordações
da minha vida:

E, Sr. Presidente, viajando ·pelo mundo, perguntei aos Coman·
dos Militares, aos Chefes de dcpariamcntos oficiais de muitos países,
cm nome da Oposição que eu representava, e a minha pergunta foi
tão válida quanto à daqueles da ARENA, intçgrantcs da turma de
estagiários da Escola Superior de Guerra,

"O que torna grande uma Pátria não são apenas suas
instituições nem tampouco seus Códigos e nem de longe são
as empresas que engrandecem os povos, como não são as
Constituições que fazem felizes as Nações.
O que faz grande um povo não são suas leis; o que torna
respeitável uma República não são apenas -suas eleições; o
que faz poderoso um País não é só o seu hino; o que torna
amada uma Nação não' é tampouco sua bandeira; o que
torna grande e respeitável uma Pátria são seus homens.
São os que fecundam sua terra e colhem seus frutos, são
os que manejam seus martelos e vibram suas enxadas, são os
que elaboram suas leis, são os que mourejam suas preces, são
os que fazem seus versos e cantarolam suas canções, os que
estudam sua língua e guardam suas tradições, são os que
empunham suas armas, os que forjam suas instituições, os
que cantam seu hino e os que são capazes de morrer pela sua
bundeira."
'

Portanto, a Escola me deu a ampla visão de que ali só se cogita
do Brasil, esquecidas as filiações partidárias, com•tratamento equânime dos brasileiros com farda ou sem farda; todos têm a mesma
categoria, merecem o mesmo tr~mrmeh~o e..reccbem a mesma considc·
ração.
Na Escola Superior de Gucrr.a, ao contato com a vida simples
de seus estagiários e d~ seus Comandantes·, tivemos, naquele aspecto
quase humilde de sua vida interna, cm instalações pobres c numa
vivência natural, sem afetações c sem esbanjamentos, aprendemos
que os excessos devem ser combatidos num país que necessita de
tunta coisa.

Ali não se pisou no mármore nem se viu ·o luxo. Tudo muito
simples e até pobre. Mas quanta lição de humildade e vida simples
num país em que a preocupação é a fachada e a ostentação.
· Se não tivéssemos razões de sobra para proclamar, no plenário
do Senado,, as vantagens de nosso aprendizado e o aprimoramento
de nossos conhecimentos, tínhamos, na vida simples que ali se leva c
na camaradagem que ali se estreitou, razões altamente patrióticàs de
aconselhar aos responsáveis pela dir~ção do Congresso um entendi·
mente mais íntimo entre nós e a ESG, no sentido de lã estagiar,
todos os anos, um grupo maiS numeroso c mais representativo de
nossos membros, para que<> Brasil se-torne outro na convivência e
no entendimento de seus Olhos.
Volto a dizer, Sr. Presidente: civis c militares melhor se entende·
rão se mais se conhecerem; mais se conhecendo, melhor se comprccn·
de rã o.
Há pessoas c grupos interessados nesse desentendimento.
Recordo-me bem, Sr. Presidente, quando a Câmara, em 1973,
mandou à ESG, seis deputados- pensávamos que íamos encontrar
militares que somente soubessem ordem unida e coisas da guem:. E
que agradável impressão lã experimentamos, quando ali encontra·
mos, Sr. Presidente, uma elite de oficiais das três Armas, que se afir·
mou durante todo 'o ·curso, como destacadas cabeças, com firmes
conhecimentos sobre todos os assuntos, oficiais qualificados com
sólido preparo sociológico, e que só se preocupavam com os problc·
mas brasileiros, buscando, para eles, soluções que consultassem aos
interesses nacionais!
A oficialidade cuja mostra conhecemos na Escola Superior de
Guerra está fadada u grandes missões na nossa Pátria, pelo seu valor
intelectual, pela sua competência, pela sua visão c sobretudo pelo seJ
patriotismo,
(;assim que vejo o Sr. Presidente da República, o Vicc-Presiden·
te, os chefes das Casas Civil c Militar, o Chefe do SNJ, os Ministros
militares, o chefe do Estado-Maior do Exército c o subchefe do
Estudo-Maior das Forças Armadas, os eminentes Ministros militares
do Superior Tribunal Militar, todos egressos da Escola Superior de
Guerra, de onde trouxeram nova visão descortinadora sobre o País,
e umu nova concepção de suas instituições, propiciando uma distensão grudunl, certos de que as Revoluções silo como as grandes
represas: se abertas, de inopino, suas comportas, ou destruidas suas
barragens de contenção que contêm as llguas rep ••sadas, essas,
liberadas repentinamente, ameaçarão a todos de inundação,
Foi o que aconteceu com pulses que, de repente, passaram seu
povo de um regime de ordem c de contenção de liberdades, para uma
situuçuo de intrunqUilidude, e licenciosidade e de agitação,

Sr. Presidente, quero dizer finalmente que, como última
homenagem que a Escola prestou ao Senado, foi oferecido ao nobre
Vicc-Presidente, o iluotre Senador Benjamim Furah, chefe da nossa
delegação, o primeiro diploma de concludente do Ciclo de Estudos
da Escola, de 1975. E S. Ex•, chamado ao palanque, foi o orador
oncial do encerramento, numa homenagem a esta Casa. E, Sr.
Presidente, desejávamos que, numa outra oportunidade,
especialmente convidados para Brasília, ao Comando da Escola o
Senado retribuísse as atenções que lá recebemos,
É esse discurso, Sr. Presidente, que S. Ex• proferiu naquela
Casa, peço que se incorpore ao meu discurso como parte integrante
dele, páginas de hno labor e de pensamento, nascidas do coração, da
inteligência e da sensibilidade do nobre Senador Benjamim Farah.
J:ra o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU
CARDOSO EM SEU DISCURSO:
Discurso pronunciado na Escola Superior de Guerra, em
29-H-75, pelo Senador Benjamim Farah, em nome dos estagiá·
rios do Ciclo de E.<wdos sobre Energia.
Exm• Sr, Gen. de Ex. Walter de Menezes Paes
DD. Comundante da Escola Superior de Guerra
Dignos Membros do Corpo Permanente
Sr. General Aruken- Presidente da PETROBRÁS
Dignas Autoridudes
Senhores Conferencistas
Senhoras
Senhores.
Agraciudos aqui e ugora, para o uso da palavra, é com honra
quc.o fazemos, mus, também, preocupados com o auditório de alto
gabarito que se nos depara, merecedor de quem lhes fale com o
melhor discernimento, o que nüo é o nosso caso.
Mas temos umu missão a cumprir e gostaríamos de exercitú·la.
Senhor Comundunte, Meus Senhores.
Nilo estamos aqui por ucaso, Atendemos ao pregão da Divisão
de Cursos de Atualizução da ESG, pois desejamos nos engajar, tanto
quanto possível, nu frente de luta que quer o "afastamento de dúvi·
dus, hcsituçõcs e perplexidades". Frente cssu que em,vcz dos proble·
mns busca as soluções.
Eis porque viemos de todos os quadrantes do Puis. Alguns de
bem longe: do Norte, do Sul, do Leste, do Nordeste, do Oeste, do
J>lunalto Central.

A, SSG2eonat:8ôl:;:;peJlj·~10((.41to 'c:ónddto,:··uma: c~t'l!i'rclliÍilia
COD~~~I'Pifli'CSIC:nlliiill:tbeltia.tl~~. ()ndc Cli~bru
llfiiJCc.CI ..mar:·c'·aa•·moatal)haa. ·.10 t!11111for.ma·.·ncatê·:.CaMo·•. do.

.l)ruilldad~ cm,qu~:tpao•' npa'. idcg,ifican)~.:.atravei 'do estudo;· da
··j;QI\Uta·:e-.'di. c:oidjlffl:naao,-•para: l)':êulto"êêe :amor 'l'.)étrla;:&;,_ci.llll'

d•

qu~rcmps pr~per•{.~~:anae,.rcapCltadl e foiiJ;·

IJIIO{CJJIIli. ~nNl!nar ,l!ma '~ICIIIO ;de_ ll&l'icJocimcnlil a Voua
Exa:teilcla., aos 10111; OOmandlidoa, 1111. ~fP.O· .l'alrmiiJcnUI, aoa
·conro~nciatasl

.5.omo~·srdtlll.. pelo· qu~. ~imos. c,c~u~iinQI, .~~r'cmollo .pelo quo·
•~rendemos.: AI!! r• ,um li.. plltaYz~.dc. C!Jna~tulae&â com
nàbf!'l
CAJ!In;em J:OIJipanliia doa q~&iiJ•Iívemoa i.liCinra doJ:onYival,qcai,Oi

,os·

A ESCl.4eiO!upenhllbthto:papel de:aacnto':ca~liltdor
IIC!Itil'rlcntoS.e:tendenctu.
, ~no;que:tan.,,1CiCUIJ.O'.qiiO'II.-"IO:!IIi~~·A....,,

dilUI.

c_IOIÍI: prejudícJ;lu;,lij~rovillt.•lldo·a.aua capatidllde· éic:lc1.. e; como 10.
cliz.'iia(Bibli,;, ·~r ·a~mo:•.; '.i\0~ rproi!Orcioni ''elle illll'!lrtailte

.dCisll ..fílbaofll: q~e:.a: I!SG; ilr'eat e 'otiti~ pclo·CIIIi&),i,~últ~;
:trabMino. lfer~stênl:l&; COm· !!':BJ:inde;.olil~lv!i'il~' ~r' bani. o:ead•
Vc% melhor ili.Bi'asil.
·
' · '

•·tc.rPclto.~e)Uas.o~ri·a~de'rOUrli;,du;~ulll~ae.•nonnalt,

Ciclo,:c. ,cOQI ele; o momentoso ICIIIB.IOb.ll'............ QOIICUI ..pec·
tos múltililf!JlCI.:'I'cma relevante, "III d6Yida, qu•1ióje,•maia'do qlie
· nun~. Wllttitui •r-lfl!.pft)oçúpaçlo doa povoto· n&çclea.
.,t que. à ESq\:101111.~1 'ilciucàntcçtqii:ptoa in~oa e m~l!:IJIIli.do
pà(s.o:p~up,ada:cJII.IÍIWII'.bem ~u .n.oaau PÓiiçae.•no qpaço .e ·no
tempo, :e',coerciltc'ccnn •I 'ti\L onen~o, ·.qot· COIIvOCC!U :para Citei
àtudoa.C dcbatca, num·e.~uo demaier6tico•.
,A',,c;rise dCI,pctrólco dcllaaràda eín.out.ubrl)'c!C 1973,'deii!tl~lou
a eçonomill.d~.munoa.:PIIMI ..V6rio• doles,IORI rccónoa.hadrauHcos,
som. carvJO; aem ·pett6l~;:10m clementoUlaada,:eatiQ,dtan~e·ae terrl·
.~;, diOéutdaatts, niCI _qbatanljl a aua olevadi. :ln4~alri@IIUÇio;
·alsuns,..ara~,-i ·aliil'!~nola&Ja:avàii;.d., Yio· Nlizand~ a dlllú
;pe,nas. e n-0' 1111!:111\Í~ Jl!lr qualit~~otcln.J!<!; ''p(odi\çlo'dC.C191111111ttiYd"•
N.o .B.riltii,.'Pala ·.continelltal; fCiaJIII~te, · llbm :, de itoar·petr61~
~nncçido, embora.aqutm III 'delnandli,lJiaa çomj:xpeçtatJY.ú. quc•tc
nas' orcJ'C!)Cf1Í: óeilt .campo;. tom· o,:potencial bi,di,UlíCCI'. iidmirlvCI;
Ulll~.' quantidade · razoivd ·de .cai'VI\Í; ,:~rvü lmcnau de:. ídàto
belurntn9so; Jlio .temos mQtivoapara dcalnbno·;neíit de~e~~.
rontrli'i~: a bora bdc.anrmaçlo:
,
. As'·ínlciativaa. 81!Yetnamentais nCI'tproveitamento. dos 1Ccul106
hidraiuHcos•. avultai!'do .o .-compte~cnfc 'ltaapu,' nOI' pcrmitom;: ilte,
pC~~sar na-cxporti!Çio; maia. tarde, desii me(C'adoda, nottveJ. Plrá"o
prôgraro hiamario: a Energia•.
Ai~da maas,,idjgamos có111 o'rilaior entusiasmo: os acordós,dc
Bonn.-gracas ao patriotitmQ c'corl\loaa,dccisio do:l'relidcnte Geiacl,
nos abrem' o portão para o sàltCI do fuiuro, aaqilrandCI'IaraiHiiiten·
,$~o ao.di:scnvolvitnento, cóm evidente ~exo no l'lidlr: NaciCinal, c
côn&Ccjucnl.es 'bcncfiêios, Jlllr. 'lon8CI tempo, '.da;. dcniCICracía, da
liberdade· c da paz, requisitos casca,. CCinl' o' quais: 1. nacio.nanaadc
viverã o .tlcnl.coJ!Ium; nô ·catlgio:sup~mo dauau roaia·IOntidas
aspiraçõeS.
.
· Que,mais dirramos, Sci!llo1 Oen~al Comandanlc," depois dessas
Rala vias de .ahicera a:onliwjça nos a~tiÍICII ,desta Naçioipel~ qual a
ESO' dâ ·o melhCir· daiS seus esforços, CQnypeandll altas perlonilida:
dca pá.ra mi~[stra~m, aqui; 'IOUS cónbcclmelltoa c,·por isual; Jrandc
Jiúmérô daqueles que l:sllo.interc&ladqs nafeatudo Cnoa rleb3\eS dCII
prblilcmiÍs brasitelrCis.
,
Teve muita •.razlo o JOrnalista Orlà11do de• A~alljo Mota,
q~anoo, n~'abcrlura. dos trabalhos dCI I• Ciclo de Extcnalo de 1975,
declarou: "o· noyo ltatw t6cniCCI·Çic~ílliCCI ;que at vc'!l.' ·a tudo
abrungcrü na cvolttc;llo da vidii, nacional:· a •sa6dc do, fl'lYii, a
cducaçàCI, a. agricultura, a ·.mcdicln~. o. corpbrci'o, a··jnd6i.lrja, as
alivldades cullurais-c'artlatlcaa ~e um niodQ acral :..·cnlim,. um'mais
allo'grau de be111 c~lar da có~~tividadc brasileira; em que~ iridivldu.o
c a sociodadc passarão a·desfi'Utar, sem d6vida, de dias melhores e
maís fecundos, ..iob,novQs'pa,ilrões de civilizaçl~ dÔtostuin~··, '
··Fazcmos.j'uitiça,ao 'afirmar que ci Ciclo em tela •~··PiCICCIIOU'
cpm método, cliciên.cia, .seriedade, rcallsnio; por'IUO que ._·CCinfcrtn~
cias'foraill muito. boas· e os debates cm:atto nlvel.
A ESQ é·cocr.entc com Qaaeus postulados, estA interessada nos
srandes.~rogrcssos . Quc ·vilo surgindo cm toda ~~~rte c, por isso,
enriquece, conslantemcnte,oCJ ,seu mananclal·ifc cultura.
·.Senhor Comandante:
'No momcnto·.c111· que se encerra cate Ciclo de Estudos sobre
j)roblemas no Campo Econ6mlco 1 especificamente, Energia,
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O SR. PRESIDENTE (Wil11011 Goncalvn) palavra ao nobre Senador Franco Montoro .

Concedo a

O SR. FRANCÔ MONTORO (São Paulo"-MDB) (Proauada
o aeauinte diKUrao. Sem rewldo do ortdor.)- Sr; Presidente, Srs. Senadores:
A Constituição vigente determina, no art. 165, XIX, que a aposentadoria para a mulher aos 30 anos de trabalho scrA feita com o sa-·
lário inlegral. Entretanto, ao disciplinar a matéria, a Lei Orgânica da
Previdência Social desrespeitou esse prccciio constitucional, pois estabeleceu que a aposentadoria, por tempo de serviço, ·scrl concedida
com I00% do salário de beneficio ao segurado do sexo feminino.
A Constituição rala cm salário integral. A Lei Orgânica da Previdência Social rala cm .salârio de beneficio. Essas .duas cxprcasõcs
correspondem a realidades diferentes. O salàrio·bcneficio ~ inferior
ao salário integrai. ·Estipula, i!lclusivc, um limite de vinte salérios, e
corresponde' a uma porcentagem do 'sal~rio integral. Hl, portanto,
um desrespeito ao preceito constitucional.
Para corrigir essa situação c rctificar a lei que, neste ponto, con·
traria o preceito conslitucional, encaminhamos à Mesa, optem,
projeto de lei que estabelece, expressamente, que a aposentadoria da
mulher aos trinta anos de trabalho, scré feita com base no saiArio in·
tegral, cm obediência ao preceito coristitucionai, c não com base no
salârio de beneficio, que representa uma quantia inferior.
Pelos seus rundamcntos de justiça e de direito, temos a certeza
de que a matéria serã apreciada pelas Comissões especializadas c
votada pelo Plenário, dando à 1\lUihcr que trabalha aquele mlnimo
de direitos que a Constituição lhe assegura.
Era o que linha a dizer, Sr:Prcsidcntc. (Multo bem I)
O SR. PRESIDENTE (WU11011 GOJICIIYn) - Tem a palavra o
nobre Senador Leite Chaves,

O SR. LEITE CHAVES (Parané,--MDB) (~da o aeaulate
discurso. Sem revido do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Aproveito este final de expediente, este entardecer, para jogar
um pouco de luz no vida ou no comportamento de um homem que.a
Revolução, oniprcscntc c oniscicntc, jogou às sombras, jogou ao
esquccimenlo.
Esse cidadão é um homem extremamente culto; tem um passado
dos mais belos neste Pais, quer na vida militar, quer na vida civil,
quer servindo como general, como oficial das nossas Forças Ar·
madas, quer tendo servido ao Pais como Chefe da Casa Civil da
Presidência da Rcpilblica c como Presidente da PETROBRÁS.
A carta que ele me enviou, escrita de próprio punho, c
acoll)panhada de um documento para a reparação histórica, cstâ
vazada nos seguintes termos.
"Rio, 28 de julho de 1975
Prezado amigo Senador Leilc Chaves:
Nós, os proscritos de 1964, jamais tivemos o direito de
defesa; ele nos roi denegado nos aios de força que nos alin·
giram naquela época; continuamos privados de recorrer aos
Tribunais na busca da reparação de direitos ofendidos
(Tribunais, aliAs, despidos de garantias para o seu livre exerci·
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nos falta acesso nos meios correntes de divulgação para rc·
batermos inverdades publicados que nos ferem.
Com esta lhe envio um exemplar de' "Anotações" que cs·
crcvi u propósito de ~m tópico do livro O Governo Caatello
·Branco, de autoria do Sr. Luiz Viana Filho, editado c distri·
buldo pelo Biblioteca de Direito c, assim, com trânsito asse·
gurodo nu classe o que pertenci.
Isto é, pelo ·Biblioteca do Exército.
Nu impossibilidade de publicâ-las, ganha significa~ilo
para mim uma referência, ai, no Senado, à contestação que
nelas formulo. Espero mesmo que o autor do livro (a quem
igualmente enviei cópia das "Anotações") se veja constran·.
gido a explicar, com mais de meia dúzia de palavras mal cs·
colhidas, o tratamento pejorativo que dispensa à missão que
cumpri em Havana, cm 1962.
O assunto, cmb~ra do meu particular interesse, porque
sou citado nominalmente pelo autor, na realidade trans·
ccndc para o ãmbito do interesse nacional c até mesmo intcr·
nacional, pois envolve fato histó~ico merecedor de ser prcscr·
vado contra deturpações apressadas c levianas. No episódio
dos mls~is, o Brasil colheu o fruto de uma posição interna·
cional, coerente c coraju.amcuic defendida por homens do
mais alto gabarito, como Afonso Arinos c Santiago Dan tas.
O véu com que se intenta obscurecer a participaçilo bra·
sileira na "crise dos misseis" nilo existe apenas nas intenções
dos advcrsârios internos daquela posição (hoje no poder); o
próprio governo norte-americano sempre esteve empenhado
cm utilizfi.Jo, nilo só para justificar as pressões que exerceu c
continua exercendo na defesa continental, cm contrârio à
nossa posição, como também para não desvendar as violcn·
tas contradições entre os que lâ pretenderam a guerra a
qualquer preço, com açilo militar contra Cuba (especial~
mente após a c~pitulação de Kruschcv); c o Presidente
Kennedy que· preferia a negociação como o caminho menos
perigoso para o futuro das Américas c do próprio mundo.
Além disso, se o apelo à ajuda brasileira, naquela Confcrên·
cia, demonstrou nossa capacidade de contribuir para a paz,
não deixou de constituir derrota politica para quem, com
todo o seu gigantesco poder militar c económico, até então
tentara, inutilmente, submeter-nos à sua orientação na órbita
continental; mais uma razilo bastante pondcrâvel para mini·
mizar a nossa intcrvcnçilo na crise.
Estou também escrevendo ao seu colega Senador
Roberto Saturnino Braga, sobrinho de um velho c estimado
amigo. Pci;o-lhc trocar idéias com ele, transmitindo-lhe os
pormenores que incluo nesta carta.
Fico à disposição de ambos para quaisquer esclarecimentos. E, de qualquer forma, desde já agradeço o atenção,
com um abraço cordial.
O amigo c ~dmirador- Albino SOva."

1 tendimcnto's

iam bem, quando esses dois homens se desavieram, cm
razão do recusa de Fidcl Castro cm aceitar a inspcção sobre os
misseis. Depois de se (desavirem, o ilustre General, ainda cm nome
do Brasil, conseguiu novo entendimento, de que resultou essa cocxis·
tênciu pacifica entre os dois poises, que agora, vieram a se entender
de maneira mais ampla, dentro de menos restrições.
Foi tilo importante a missão, que o Presidente Kennedy, depois, ·
recebeu u Escola Superior de Guerra, cm Washington, na Casa
Branco, o que nunca ocorrera, ocasião cm que proferiu estas
palavras acerca do Brasil:
"Muito devemos ao Brasil; foi nosso aliado na,
II Guerra Mundial c tem sido uma fonte de vigor para nós
cm dins recentes."

Esta fonte de vigor foi o resultado da admirâvcl atuação do Gc·
neral que nos escreve. Entretanto, o General Albino Silva se sentiu
ofendido, porque no livro do nosso ilustre Senador Luiz Viana essa
missão foi desprimorosamcntc tratada;jã cm termos mais ou menos
como este:
"Durante aquela crise, tivera o Governo Goulart duas
iniciativas: n viagem o Cuba do General Albino Silva, irrcflc·
tida tentativa de mediação junto ao Sccrctãrio-Gcral·
U Thant."

~ o que está contido às pâginas 446 c 447 do livro O Go.emo
Castello Branco.
Lamento que o Senador Luiz Viana não esteja presente. A sua
obra, entretanto, estã sendo lida no Brasil inteiro, c o General não
tem condições de retificar esta aleivosa referência, talvcz\involuntária
ao seu comportamento, ou porque o nosso ilustre Senador não
conhecesse minacias sobre a grande missão que fora confiada ao Gc·
ncral naquele instante;
Entendemos, Sr. Presidente, que, mesmo cassado, o homem
perde os direitos pollticos, mas não perde o direito à dignidade, ele
não pode perder o direito de se justificar acerca de fatos que o
ponham mal cm relação aos seus semelhantes, que o deixem mal cm
relação à História.
O raio de nã~ se conhecer a causa pela qual um homem é
cassado no Pais não retira a ninguém o direito de respeitA-lo, sobretudo quando ele se considera historicamente ofendido.
O apelo, Sr. Presidente, que faço, nesta Casa, cm nome do
ilustre General Albino Silva, é o de que o nosso Senador Luiz Viana,
autor de obras admiráveis neste Pais, tenha a oportunidade de
corrigir o seu livro na próxima edição, ou por corrigcnda dircta, ou
reproduzindo, ao final, como apêndice, este trabalho, que passo às
mãos de V. Ex•, sob a denominação: "Aaotaçiea aobn o "Uno do
Governo de Caatello Branco", que somente cnriqucccrã essa obra,
que somente esclarecerA a História do Pais.
Peço o V. Ex•, Sr. Presidente, determine a transcrição deste
valioso trabalho, como apêndice do meu discurso, ou como sua parte
integrante, já que o tempo que V. Ex• me concede é tão pequenino
Sr. Presidente, poucos nesta Casa ou no Pais sabem que o Brasil que nilo me permite a ousadia de lê-lo c de dor conhecimento à Casa.
realizou uma grande missão no exterior. No episódio dos misseis, o Muito obrigado a V. Ext(Multo bem! Palmai.)
Presidente Kennedy pediu ao Presidente João Goulart que o Brasil
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE
servisse de mediador numa aproximação com Cuba, a fim de que as
CHAVES EM SEU DISCURSO:
dimensões do conflito não se avultassem.
ANOTAÇ0ES SOBRE O LIVRO
O porta-voz do Presidente Kennedy foi o Embaixador Lincoln
"0
GOVERNO
CASTELLO BRANCO"
Gordon, no época, cm oção diplomático no Brasil. O homem
(Lulz VIana Filho- Biblioteca do Exfrclto- Editora e
escolhido para u missão foi o General Albino Silva, o subscritor da
curta, então Chefe da Caso Militar da Presidência da República, logo
Livraria Joa6 Olymplo-Edltora)
depois Presidente da PETROBRÁS, de onde saiu, por vontade
Por Albino Silva
própria, cm janeiro de 1964, por conseguinte, antes do advento do
Rio de Janeiro. RJ, 20 de junho de 1975
Revolução.
·
I. Distribuldo pelo Biblioteca do Exército chegou-me às mãos o
A missão, foi, u contento, realizado por esse ilustre General,
hoje cassado, Ele foi u Havano c conseguiu a aproKimoçiio entre o 1•· livro "O Governo Castcllo Branco", de autoria do Sr. Luiz Viana
Ministro Fidel Castro c o Sccrctário-Gcrnl dn ONU, U Thant. Os cn· Filho.
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Vejo uurmado cm "Nota Liminar" (página XI) o propósito do
autor uc produzir um trabalho
''Sinwltuneamente testemunho de um colaborador e
síntt:sc dttquclc período de governo",
cmprcstando·lhe o caráter de
"inde!cveln1ente veruz",

uma veracidade que a integridade do escritor a seguir o leva a definir
assim:
.. A verdade, tul como a vi."

2. Ora, é certo que a história não se desdobra em compurtimen·
tos estanques. Existe continuidade nos acontecimentos embora haja
substituição de personagens e mutação de cenários.
Tal continuidade ·impossibilita retratar-se um determinado
período no espaço limitado de seu desenvolvimento. Quem intente
fazê-lo ver-se-á inevitavelmente compelido a ir além do que pes·
soai mente testemunhou c a utilizar-se de verdades que efetivamentc
não poderia ter visto.
3. No caso particular do livro do Sr. Viana Filho não se pode
ignorar a barreira interposta entre o período focalizado na obra e o
período antecedente. As instituições políticas sofreram radicaltrans·
formação c vencedores ocuparam o lugar dos vencidos.
Quando isso acontece é peculiar dos vencedores procurarem
ajustar a verdade de sua conveniência aos fatos anteriores à vitória.
Amparada nu força vai-se' cristalizando, assim, uma verdade
deformada que se sobrepõe à dos vencidos, despojados estes de
meios com que sustentar a sua própria verdade.
4. Teço essas considerações porque encontrei no livro, não sem
surpresa, a seguinte afirmação (ligada à chamada crise dos misseis,
cm 1962):
"Durante aquela crise, tivera o Governo Goulart duas
iniciativas: a viagem a Cuba do General Albino Silva, ir·
renctida tentativa de mediação junto ao Secret!trio·Geral U
Thunt; e... (páginas 446 e 447)"

uutoridades do respectivo aeroporto civil sobre o prosseguimento de
meu vôo puru Cuba. Nessa mensagem, cm que eu declinava minha
condição de representante pessóal do Governo brasileiro, protestei
veementemente pelo cumprimento dos compromissos assumidos pe·
lo embaixador Lincoln Gordon em nome de seu Governo, ao qual
responsabilizava pelas conseqUências do atraso no cumprimento da
missüo que me levava a Cuba, cuja urgência fora encarecida pelo
mesmo embaixador quando transmitira uo nosso Governo o pedido
do Presidente Kennedy.
Tui mensagem foi prontamente respondida com desculpas e es,
clarecimentos. As instruções sobre meu vão haviam sido dadas à ba·
se militar de Porto Rico nu suposição de que cu estaria viajando em
avião militar quando, na realidade, o fazia cm avião comercial da Panai r do Brasil; por isso nosso vôo fora tomado como de rotina e o
aviflo encaminhado pura o aeroporto civil onde tudo se ignorava sobrl! o ussunto.

Testemunho da mensagem que enviei e da resposta recebida po·
de ser dado pelo Sr. Paulo Sampaio, então Diretor·Presidente da Panai r do Brasil e que nessa condição viajava comigo: ajudou-me a ver·
ter a mensagem para a língua inglesa c tomou conhecimento da
resposta.
Ainda mais: o Chanceler Hermes Lima relatou, mais tarde (ses·
são de 22 de novembro de 1962), no Senado, a participação brasileira
na crise dos mísseis. Nos arquivos do Senado deverá existir o registro
·desse relato onde constará que a ida de emissário brasileiro a Havana
se fez por solicitação do Governo dos Estados Unidos, nu forma por
que u descrevo aqui.
.
6. Tentativa de mediação junto ao Secretário-Geral
6.1. Perdoe-me o escritor um ligeiro reparo sobre a expressão
"mediação junto ao Secretário-Geral". A palavra mediação inclui, ncw~<nri:uncnto, sontido de pluralidade; não pode haver mediação
junto a uma parte, mas entre partes.
Mas mediação ou não junto ao Secretário-Geral não se ajusta
com o destino de minha viagem: Cuba. O s'r. U Thant deveria ser
procurado em Nova Iorque, sede da ONU, a menos que houvesse
encontro marcado cm Havana ou existisse prévio conhecimento de
Para mim é evidente que o escritor não relata, nessa frase, uma ~uu viugem para essa cidade.
Tampouco era o Secretário-Geral parte daquele conflito onde o
"verdade que viu": não participou, di reta ou indiretamente, do episó·
dia. Concluo que se tenha louvado em verdade simplesmente ouvida, confronto se fazia entre a URSS e os Estudos Unidos, levando Cuba
aquela verdade dos vencedores, Mas incluindo-a em sua obra, de permeio.
Oru, a verdade que eu vi está contida no objeto do pedido feito
acobertando-a com sua autoridade, o escritor está concorrendo para
pelo Presidente Kennedy uo nosso Governo: a ida de emissário bra·
a cristalização a que me referi.
A cristalização de uma verdade totalmente diversa da que eu silciro a Havana exatumente para conseguir do Governo de Cuba
(ali citado nominalmente) conheço porque, ao contrllrío do que lhe aquiescência à viagem do Sr. U Thant àquela cidade.
Sabia·se, porque a notícia fora divulgada pelo mundo inteiro e
sucede, participei pessoulmenté do episódio: na frase vejo um único
acontecimento referido com exutidão, minha viagem a Cuba. O mais cm todo o mundo recebida com desafogo, que o dirigente soviético
contruria frontalmente u verdade dos fatos, não somente como cu ucordura em rctirur seus misseis de Cuba sob inspeçi!o internacional
mesmo a vi, mas como poderá ser devidamente fundamentada com supervisionada peltl ONU, cujo Secretário-Geral se comprometera a
executar.
os testemunhos que indicarei,
Mas, segundo expôs o embaixador Lincoln Gordon .ao trans·
S. Iniciativa do Governo Goulart
mitir o pedido do Presidente Kennedy, surgira um impasse: o Sr.
A iniciativa de minha viagem u Cuba não pertence ao Governo
Fidel Castro, que não fora ouvido, manifestou-se contrário à ins·
Goulart mas ao Presidente John Kennedy, em cujo nome o em baixa·
pcção intcrnucionul por considorú-la infringente à soberania cubana
dor dos Estudos Unidos no Brasil, Sr. Lincoln Gordon, nu tarde de·
c se recusava a permiti-la; fizera saber ao Secretário-Geral da ONU
28 de outubro de 1962, pessoalmente transmitiu ao nosso Primeiro
que nilo consentiria no seu desembarque em Cuba. Essa posiçcro do
Ministro c Chanceler Sr, Hermes Lima o pedido da ida de um
Sr. Fidel Castro reabrira perigosamente u crise; voltavu·se à situuçi!o
cmissúrio brusih:iro u Huvunu.
unlcrior, ugruvadu por uma delonga que tornava cada vez mais
O próprio Sr. Hermes Lima assim o relata em seu livro "Traves·
insuportílvel, pura o prestígio e a segurunça dos Estados Unidos, o
siu" (página 268), onde igualmente esclarece haver feito a indicação
desalio contido nu presença dos mísseis soviéticos em Cuba.
de meu nome puru u missão.

Acredito que tanto no ltumuruti, como no Departamento de Es·
tudo norte-americano, haja registro dessa gcsti!o do Sr. Lincoln Gor·
don, o qual não só fez aquela solicitaçilo como assumiu o
compromi5'o de assegurar minha passagem utruvés da àrea bloquca·
du puru ulcunçÍ1r Havana,
No Dcpurtumcnto de Estudo deve igualmente estar arquivada
mcnsugcm que lhe dirigi de Porto Rico, onde surgiram dúvidas das

Acrescentou ainda o Sr. Lincoln Gordon serem ti\o fortes as
pressões exercidas sobre seu Governo cm conseqUência da situuçi!o
que, lutando por unu1 soluçi\o pacifica, o Presidente conseguira um
prazo limitado a quurcntu c oito horus (contada,da tarde de 28) para
completar us ncgocíacõcs; up6s esse pruzo, u solução inevitável puru
o dcsmnntclnmcnlo ·das bases seriu u tlçilo militur, uma opc:ruçllo
~.:ujos rcsullndos puru u pu4'. mundíul se tornuvum imprevisíveis.
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Por isso é que fui a Cuba e não a Nova Iorque; coube-me rea·
lilar gestão junto uo Sr, Fidcl Castro c niio, como estã dito pelo es·
critor,junto ao Secretário-Geral da ONU,
6.2. Minha entrevista (privada) com o Sr, Fidel Castro ocor·
reu na tarde de 29, nu Embaixadtt do Brasil onde me hospedara e
onde recebi a visita do Chefe do Governo de Cuba,
Conseguido meu objetivo, disso dei conhecimento ao Presidente
Goulurt (por telefone) e pedi a meu anfitrião, Embaixador Bastiun
Pinto, que se comunicasse com nosso representante na ONU, Sr.
Afonso Arinos, para dizer·lhe que em Havana o sinal estava aberto
para a recepção do Secretário-Geral.
6.3. Do Presidente Goulart recebi novas instruções: aguardar
a chegada do Sr. U Thant·e, cm nome do Governo brasileiro, por-me
1t sua disposição para quaisquer eventuais esclarecimentos.
Assim o fiz. Na manhã soguintc estive presente ao desembarque
do Sr. U Thant e, cumpridas as instruções recebidas, recolhi-me à
Em baixada brasileira para aguardar ·o desfecho das conversações
que seriam estabelecidas entre o Secretário-Geral c o Governo
cubano.
Não tardou. a noticia do fracasso dessas conversações, a qual
nos foi levada pelo Sr. Hernane de Sá Tavares, brasileiro que inte·
grava a comitiva do Secretário-Geral. Ante a declaração
peremptória sobre a imprcscindibilidade do desmonte imediato das
plataformas com a inspeção internacional, sob pena de ser executada
uma ação militar, o Sr. Fidel Castro reagira violentamente c se re·
cusara a prosseguir o debate, não restando para o Sr. U Thnnt e seus
assessores senão o caminho da retirada.
Logo a seguir o mesmo Sr. Sá Tavares me transmitiu convite, do
Secretário-Geral, para uma entrevista. Realizada ainda naquela jor·
nada de 30, a ela compareci acompanhado pelo Embaixador Bustian
Pinto; julguei prudente sua presença para que testemunhasse o
encontro onde, eu bem o sentia, imensa responsabilidade se ligava ao
desempenho de minha participação,
Á entrevista estiveram também presentes os assessores do Sccre·
tário-Geral: o egípcio Sr. Omar Lufti, o hindu Brigadeiro lndar J,
Rinkcj c o brasileiro Hernane de Sá Tavares,
Como resultado da entrevista o Sr. U Thant reencetou, na ma·
nhii seguinte, conversações com o Sr. Fidel Castro, em encontro pcs·
soai tu I como eu lhe havia sugerido fazer,
Assim, além da gestão inicial cumprida com êxito junto ao
Chcfe.do Governo cubano, contribui para que o Secretário-Geral da
ONU retomasse a linha da negociação que acabou por afastar, deli·
nitivamcnte, a possibilidade da ação militar no desmonte das bases
de misseis.
Esse conjunto de uções creio que pode merecer o nome de
mcdiaçüo; alcançou os fins colimados por quem teve a iniciativa de
seu desencadeamento: o Presidente John Kennedy, e 'por quem as
executou: o Governo Goulurt.
O que não pode nem merece é ser nominadu de tentativa,
conforme l'ez o escritor, sem nada dizer do bom êxito que a coroou,
6.4, Não posso apresentar testemunho mais eloqUente cm
upoio à minha verdade do que:
- O recado recebido do Sr. U Thant por intermédio do
Sr. Sú Tavares, quando me achava no Aeroporto de Havana
pronto purn iniciar a viagem de regresso. Informava-me de
que tudo corria bem e me pedia que o aguardasse, se posslvel,
no ueroporto, pois desejava falar-me pessoalmente;
- As palavrus que nesse novo encontro o Sr. U Thant
me dirigiu, de apreço uo auxilio que eu lhe havia prestado, e a
mensagem de ugrudccimcnto à cooperação do Governo bra·
sileiro, por ele ditudu e cujo texto foi anotado por meu us·
sistcntc.

rior de Guerra, rccepcionada na Casa Branca logo após o arrcfc·
cimento du ~risc:

'!Muito devemos ao Brasil. Foi nosso alindo nu Segunda
Guerra Mundial e tem sido uma fonte de vigor, para nós, em
dius recentes".
Quando se sabe que, à curta pessoal em que o Presidente
Kennedy solicitara apoio do Brasil à execução d1 quarentena e à
açiio militar para o desmantelamento das bases, a resposta roi
afirmativa apenas pura a quarentena (em obediência nos
compromissos assumidos no tratado do Rio de Janeiro) c expressa·
mente negativa para u ação militai; e que na OEA nos abstivemos de
votar, quando tal ação foi proposta e defendida pelo rcpresentant~
norte-americano, torna-se claro que a referência final da saudação
'do Presidente aos. estagiários só pode conter o reconhecimento da
contribuição dada pelo Brasil, à debelação da crise, com o trabalho
desenvolvido em Havana.
7. lrreftellda tentallva
A presença brasileira na crise dos misseis, além de tratada pelo
escritor como simples tentativa de mediação leva, ainda, o qualifica ti·
vo de irreOetida. Uma adjetivação, sem dúvida, contundente.
. A rencxão se prende essencialmente à tomada de decisão; de seu
uso, ou não, nessa fuse, resultam açõcs rcflctidas no primeiro caso, c
irrenetidas ou impensadas no segundo.
Ora, conforme a "verdade dos ratos" quem pensou naquela
presença brasileira foi o Presidente da mais poderosa nação do
mundo, cm circunstáncias excepcionais que impunham o máximo de
ponderação na tomada de decisões. Se naquele momento histórico o
Presidente Kennedy, dentre us demais nações, elegeu o Brasil para
ajudá-lo a encontrar o caminho da paz, é indubitável que o haja feito
reOetidamente,
Veja o escritor até onde úma verdade deformada pode conduzir:
dirigido ao Governo Goulart o qualificativo desprimoroso; o alvo
indiretamentc atingido foi o Chefe de Estado de nação amiga, por to·
dos os títulos digno de ser tratado com respeito em obra sória onde,
ademais, a figura do Presidente Kennedy não é objeto de estudo ou
debate,
8, Finalmente cumpre-me declarar que não me move a
pretensão de impor, u quem quer que seja, a uminha verdade'',
Obedeço a um imperativo de'consciência: nunca omitir-me cm
proclamá-la quando a vejo destorcida com prcjulzo para o único
bem de cuja preservação jamais prescindi: o meu putrimônio moral,
construido sobre a dignidade e seriedade com que cumpri meus deve·
res profissionais e de cidadão,
No presente caso é ainda o depoimento de ulguóm que, como
colaborador em acontecimento histórico de relevante significação,
Sl!lltc·sc obrigado a apresentá-la em suas dimcnsõt:s _reais; alguém
<iUe nua crê no engrandecimento do presente à custa da desfiguração
injusta do passado.- Albino Silva.
O SR. PRESIDENTE (WI1110n Gonçalves) - A Presidência tem
a satisfaçilo de comunicar ao Plenário que se encontra, na tribuna de
honra desta Casa, ilustre parlamentar brittini~o. Deputado Roderick
MacFarquhar, que nos honrou, ontem, com a sua visita à Prcsi·
dêncin do Senado. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonç1lm) - Com n pnlavru o
nobre Senador Vasconcelos Torres,
O SR. VASCONCELOS TORRES (Rio de Janeiro-ARENA)
(Pronuncia o seguinte dlscur110.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
O progresso de uma região, ou seu enriquecimento, atrnvés do
desenvolvimento e uperfeiçoamento de suas principais atividudes
cconônlicus, tem que ser perfeitamente conjugado com uma infra-estrutum adequada tlO grau necessário para o funcionamento perfeito
do sistemn,

Destaco uindu o seguinte trecho da saudação dirigida pelo Pre·
;idente Kennedy u tmtu turma de cstugiúrios du nossa Escola Supe·

O Municlpio de Bom Jesus do ltabapoana, no meu Estado, Sr
Presidente, upós o· ligamento asf(tltico entre sua sede e impor·

I'
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-124'tantíssima rodovia brasileira, a BR-101, sem dúvida nenhuma, so·
freu profundas transformações na sua economia, decorrentes da fa·
cilidadc com que seus. produtos ganham os mercados atrav~s dos ligamentos rodoviários. O escoamento crescente demanda, natural·
mente, um Ouxo maior de autos-carga que a principio, entendo,
devem encontrar perfeitas condições de trânsito, no que toca a risco
c desempenho.
No entanto, Sr. Presidente, o progressista Município do Norte
numincnsc depara-se, na zona limítrofe com o Município de Bom
Jesus do Norte, no Estado do Espírito Santo, com um obstãculo ainda que utilizado- para um perfeito intercâmbio com aquele Es·
tado vizinho. Rcrtro·me,,Sr. Presidente,.~ uma obsoleta ponte, cjuc•
licou pura trás, no tempo, não correspondendo à realidade econô·
mica c aos anseios dos seus usuários.
Dada as suas condiçõ~s prccãrias - estreita c insegura - oferece perigo aos que nela passam c afeta dirctamente o progresso do
promissor Vale do ltabapoana.
Justificada sua importância, Sr. Presidente, apelo desta tribuna,
cmbasado na.condiçào de parlamentar numincnse, urgentes providências das autoridades ligadas ao assunto, para a construção de
uma nova ponte, exigida pelo próprio desenvolvimento, em substitui·
çiio àquela que tão bem serviu c ainda serve, iitsatisfatoriamentc,' a
região.
Tal medida, acrescento, representa importante meio de entrada
c salda de produtos industriais, agropecuãrios c aos turistas, que jusÍiracam o empreendimento do interesse do Município c do Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem'!)
O SR. PRESIDENTE (WUaoa Goacaln•) - Tem a palavra o
nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB) (ProauaCII
ooqulnte diiiCIII'IO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rápidas, serão minhas palavras nesta tarde, mas porque râpi·
das, entretanto, não desmerecem, veala-conca~~, a importância e a
gravidade do assunto que me conduz à tribuna do Senado Federal.
O Estado de Minas Gerais, para particularizar, de grande
extensão territori'al, tem nas estradas que possui c nas que pretende,
alicerçado o nuxo de escoamento de suas riquezas- bãsico fator de
seu desenvolvimento cconômico. Hoje, especialmente, quando
vivenciamos um novo quadro·de condições mundiais de combustível,
o transporte ferroviário, inclusive, pelas próprias características
mineiras, reassume, cm grau de importância, posição de relevo cm
nossas prioridades.
Assusta-nos, por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
desalentadora perspectiva do cancelamento definitivo do trecho
ferroviário entre Três Rios e Ligação, medida que contraria o Plano
Nacional de Viação, transformado em lei pelo Presidente Garrastazu
Médici, onde se inclui na linha 463 o atendimento aos Municípios de
lpatinga, Capitão Martins, Ubâ, Ligação, Silo Joilo, Bicas c Três
Rios.
~. ainda, verdade, Srs. Senadores, que, quando da aprovação do
texto legal que estabeleceu o Plano Nacional de Viação referido, foi
aprovada a manutenção do trecho Ligação-Bicas, tendo cm vista
~lentados estudos levantados na época que o permitiram corporifi·
cur-se àquela lei, certo é que prepondera entre os argumentos para a
manutenção do mencionado trecho ferroviârio o fato de que seu
aproveitamento implicará na ferrovia que ligará lpatinga ao Rio de
Janeiro, cm menos 58 quilômctros de estrada. Por outro lado,
insubsistcntcs as alcgativas de ser o trecho deficitârio, pois que, já
constatou-se que, dada a nova rcolidadc mundial de combustíveis, a
pur de uma politica agressiva de luto pelo merendo da rcgiilo a ser
udotadu, o transformará cconomicomente rcntâvcl.

De grande importância oindo, Sr. Presidente, o aspecto social da
monutençilo do trecho para a chamada Região do Paraibuno.
Razões pelas quais, permito-me endereçar oo digno Sr. Ministro dos
Transportes, Dirceu Nogueira, o apelo de toda aquela Região, no
sentido do monutcnçilo do multicitado trecho ferroviário, via de um
rcexome das determinações de parolisaçilo dos trens, posto que, se
válidas c prcstontes as argumentações que incluíram a manutenção
do trecho no Plono Nacional de· Vioçilo, o elas hoje se somam as da
nova conjuntura de combustíveis, sem levar, ainda, cm conta,
ênfase que, no momento, dá o Governo federal ao projeto ferroviá·
rio nacional. (Multo lleml)
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O SR. PRESIDENTE (Wil- GoncaJYn) - Nilo hrl mais
oradores inscritos. (PauA.)
Está findo o tempo regimental da sessão. Antes de encerrá-la,
convoco aos Srs. Senadores para sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas c 30 minutos, com.a seguinte

ORDEM DO DIA
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Discussão, cm turno único, do Projetp. de Resolução n• 53, de
1975 (apresentado pela Comissil.o de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 332, de 1975), que suspende a proibição contida na Re·
solução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que aPre·
feitura Municipal de Caiuã (SP) eleve. cm Cr$ 400.000,00 (quatro·
centos mil cruzeiros) o limitt de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 333, de 1975, da Comissão:
-de Conilltulçio e Jlllllça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade.

-zDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 334, de 1975), que suspende a proibição contida na Rc·
solução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prc- ·
feitura Municipal de Meridiano (SP) eleve. cm Cr$ 590.000,00 (qui·
nhentos c noventa mil cruzeiros), o limite de sua divida consolidada,
tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
-de Coastltulçio e Jullllça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de
1975 (apresentado pela Comissão d~ Economia como conclusão de
seu Parecer n• 375, de 1975), que suspende a proibição contida na Rc·
solução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 c 35, de 1974, todos ao Senado Federal, para permitir que a Prc·
feitura Municipal de Silo Paulo eleve cm Cr$ 1,000.000.000,00 (um
bilhão' de cruzeiros) o montontc de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Estâ encerrada a
sessão.
(Encerra-se a sessao às 18 horas e 28 minutos.)
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126• Sessão da t• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 4 de setembro de 1975
(Extraordinária)
PRESiDiNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES
Ãs 18 horas c 30 min~tos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira- José Esteves - Cattctc Pinheiro - J arbas Passarinho Renato Franco - Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco Hcl~ldio Nunes - Pctrônio Portclla - Wilson Gonçalves Ascnor Maria- Dinartc Mariz- Jcssé Freire- Domlcia· Gondim
- Milton Càbral - Ruy Çarnciro - Maicos Freire ...:: Pauio
Guerra- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- Tcotônio VilelaAugusto Franco- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Sàntos- Dir·
ceu Cardoso- Eurico Rczendc- João Calmon - Amaral Peixoto
-Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah.Danton Jobim - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Franco
!>fontoro - Orestes Quércia - Orlando Zancaner - Benedito
Ferreira- Lâzaro Barbcna- Osires Teixeira - Jtalivio Coelho Mendes Canalc- Saldanha Derzi --' Accioly Filho - Leite Chaves
- Mattos Leão- Evelâsio Yicira- Lcnoir Vargas - Otair Bcckcr
-Daniel Kricgcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçahes)- A lista de presença.
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores, Havendo n(imcro I
rcg\mcntal, declaro aberta a sessão.
Não hâ expediente a ser lido.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

todu do Senado Federal, para permitir que a Prerettura Muni·
clpal de Caiu' (SP) eleve, em CrS -400.000,00 (quatrocentos
mil cruzeiros), o limite de iua diYida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. t• !; suspensa a proibição co.nstantc do art. I• da
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para pcrmitir'quc a
Prcrcitura Municipal de Caiuâ, Estado de Silo Paulo, eleve cm CrS
400,000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o limite de sua divida con·
·solidada, a fim de poder contrair empréstimo, de igual valor, junto à
Caixa Econômica do Esta.do de Silo Paulo S.A., destinado a finan·
ciar a execução de serviços de pavimentação asr~ttica de vias pú·
blicas daquela ci.dadc.
Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação,
O SR, PRESIDENTE (Wilson GonçaiYes) -Item :Z:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de
1975 (apresentada pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 334, de 1975), que suspende a proibição contida na Rc·
solução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de.
1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a J>rc·
reitura Municipal de Meridiano (SP) eleve, cm CrS 590.000,00 (qui·
nhcn(os c noventa mil cruzeiros), o limite de sua divida consolidada,
'tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
- de Conadtulçio e Julldça, pela constitucionalidade c Juridi·
cidade.

Discussão, cm turra único, do Projeto de. Resolução. n• 53, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 332, de 1975), que suspende a proibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
O Sr. Itamar Franco (Minas Gcrais-MDB) -Sr, Presidente.
Prefeitura Municipal de Caiuâ (SP) eleve, cm CrS 400.000,00 pela ordem.
(quatrocentos mil cruzeiros) o limite de sua divida consolidada, tendo
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçatyes) - Concedo a pala·
PARECER, sobn• 333, de 1975, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· vra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.
dadc.
O SR•. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB) (Pela
Em discussão o projeto. (Pausa.)
orde11.)
- Quando V, Ex• coloca cm discussão o projctà, queria
Nilo havendo quem queira discuti·lo, declaro-a encerrada.
alertur a Presidência, com todo o respeito, que fizesse a convocação
Emvotaçilo.
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. dos Srs. Senadores, porque, na hora da votação, não teremos quorum
pura uprovâ·lo. Pediria que V. Ex•, utilizando-se do art. 180 do
(Pausa,)
nosso Regimento Interno, acionassc as campainhas por lO minutos
Aprovado.
pura que os Srs. Senadores comparecessem ao plenário.
A matéria vai à Comissão de Rcdacão.
!lo seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento
PROJETO DE RESOLUÇÃON• 53, DE 1975
de V, Ex• ni\o tem apoio regimental, porque h6 mais-de 11 Sena•
Suspende a prolblçilo contida na Resoluçio n• 58, de 1968, dores nu Casa. Se V, Ex• quiser pedir verificação, logo que a Prcsi·
revigorada pelas de n•s 79, de 1970, Sl, 1972 e 35, de 1974, dência anunciar o resultado da votação, scrâ·atcndido.
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O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - Exntn·
mente. Só estou alertando a Presidência que pedirei verificação de
quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fez
ucionur as campainhas por mais de cinco minutos,· tanto a do
plenário como u dos corredores. De forma que nilo compete mais à
Mesa fazer ucionur novamente. Agora, V. Ex•. cioso, no que elogio,
·do cumprimento do Regimento, pedirei •verificação da votação e a
Mr!su atenderá.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MOB) - Eu
upcnus, rcspdtosamente, quis alertar, antes, a Presidência de qur
farei isto.

RESI'ONIJE Ã CIIAMADA E VOTA "NÃO" O SR. SENA·

/)0/l
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Evundro Carreira.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Votaram 26 Srs.
Senadores.

'

I
I

Não há quorum regimental. Fica adiada u votação.
Em conseqUência do resultado da votação, não havendo
quorum, passa-se apenas à discussiio do projeto seguinte.

I

Item 3:

I

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Mas antes de
V. Ex• alertar u Mesa, elu já havia cumprido o seu dever regimental,
Em discussão o Projeto de Resolução n• 54/75. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a
discussão.
·Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de
1975 (~prc~cntado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n?_375, de I9~5), que suspende a proibição contida na Resolução n• 58, oe 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
I972 e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de São PauJ1>.cl!;ve em Cr$ 1.000.000.000,00 (hum.
bilhilo de cruzeiros) o montante de sua-dívida co'!solidada, tendo

O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais-MDB) (Pela ordem.) Solicito ~críncação de quorum, Excelência.

dicidade.

,,

A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtude de
dispensa de interstício concedido na sessão anterior.

I

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Será feita a verifi·
cação de quorum.

-

de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juri

a

Peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra,
pela ordem, o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) (Pela Ordem.)- Sr.
Pr!!sidcnte, está reunida, no Auditório "Milton Campos", uma
Comissão, por sinal presidida pelo nobre Senador Itamar Franco,
que estava aqui e pediu verificação. Já pedi que os colegas lá presen·
tcs interrompam a reunião e venham votar.

11

PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:

Em discussão o projeto.
O SR. P~ESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tendo em vista o
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, de-.
pedido do nobre Senador Itamar Franco, Mesa vai proceder à
clarurei
encerrada a di.<cussüo. (Pausa.)
verilicacão de quorum pelo processo nominal, eletrânico e convida os
·nobres Srs. Senadores a sentarem-se nos l~gares respectivos, a fim
Está enct:rrudu.
de que não haja equivoco quanto à votação de cada um e a suà
presença no plenário.
Niio havendo quorum regimental, o projeto deixa de ser votado.
O Sr. Ruy Sa~tos (Bahia-ARENA) Sr. Presidente, pela ordem.

'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos
nobres Srs. Senadores, que o Congresso Nacional está convocado
para uma sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no plená~io. da
Câmara dos Deputados e destinada à apreciação dos projetós de
Decreto Legislativo n•s 51 e52, de 1975- CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando pura a sessão ordinária de amanhã a seguinte:

O SR. PRESIDENTE (WII,on Gonçalves)- O problema é que
ORDEM DO DIA
hi> uma sessão extraordinária do Congresso, às 19 horas.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores a fineza de ocuparem
-1seus lugares. (Pausa.)
Vai-se proceder à votação pelo processo eletrânico, conforme
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de
ununciudo pelu Presidência.
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 334, de 1975), que suspendeu proibição contida .na
Os Srs. Líderes já podem votar. (Pau,a.)
Resolução n• 5H,.dc 196B, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal, pura permitir que a
Os Srs. Senadores oodem votar. (Pausa,)
Prefeitura Municipal de Meridiano (SP) eleve, cm CrS 590.000,00
(quinhentos c noventa mil cru1.eiros), o limite de sua divida conso·
RESPONDEM .-1 C/1.-IMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. lidada, tendo
Sé'N.-IDORES:
PARECER. sob n' 335, de 1975, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
l'ctrónio Portellu - Franco Montoro - Aceioly Filho Cuttetc Pinheiro - Daniel Krieger - Dinarte Mariz - Helvldio úudt:,
Nunes- ltalfvio Coelho - Jarbas Passarinho - Jessi: Freire -2Mattos Leão- Mendes Canulc- Otuir Bc'Cker- Renato Franco
- Ruy Santos- Saldunhu Derzi- Tarso Outra- Adalberto Senu
Votação, em tur.no ii nico, do Projeto de Resoluçilo no 60, de
- Agenor Muriu - Dirceu Curdoso -· Evclásio Vieira - Itamar 1~75 (urrcscntado pela Comissilo de Economia como conclusilo de
Frunco- Leite Chaves- Mnrcos Freire- Orestes Qui:rciu.
seu Parecer "' 375, de 1975), que suspende a proibição contida nu

-127Resoluçi10 n .38, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
l'rcfcituru Municipal de São Paulo (SP) .. eleve, em
CrS 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Discussão, cm turno único, do Parecer 'n• 367 de 1975 da
Comissão de Relações Exteriores, que conclui pela re~ublicuçil~ do
texto da Convenção Sobre o Regulamento Internacional Para Evitar
Abalroamentos no Mar, aprovado pelo Decreto Legislativo n• 77, de
31 de outubro de 1974.

-3-

-7-·

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
Votação, em turno único, do Requerimento n• 364, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a trans- 41, de 1975, de autoria do Senhor Senador Leite Chaves, que acrescrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Senhor centa ulinca e parágrafo único ao art. 649 do Código de Processo
Comandante da AMAN, General·de-Brigadu Túlio Chagas No- ·Civil, tornando impenhorável a casa de moradia quando, sendo o
gudra, lida .durante as solenidades de entrega do espadim da turma único bem imóvel no património do devedor, constitua sua residi:ncia cfctiva, tendo
"Marechal Eurico Gaspar Outra", em 23 de agosto de 1975.
PARECER, sob n• 351, de 1975, da Comissão:
-4-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
Votação, em turno único, do Requerimento n• 373, de 1975, de dadc c, quanto ao mérito, pela aprovação com as Emendas de n•s I e
autoria do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcri- 2-CCJ que apresenta.
ção, nos Anais do Senado Federal, do editorial "A Estagnação da
Agricultura Nordestina", publicado no Jornal O Estado de S. Paulo,
-8de 27 de agosto de 1975.
·

-5Discussão, cm turno único, du redução final (oferecida pela
Comissão de Redução em seu Parecer n• 321, de 1975) das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1973 (n• 2.232D/70, na Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 10 do
Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobro o exercício da profissão de jornalista,

PLC n' 62/75 (n' 881·8/75 nú Casa de origem) que autoriza o
Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de I• Instância crédito
cspcciul de CrS 2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil cruz~iros) (De iniciativa do Sr. Presidente da República).

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
Sl!ssilo.

(Leva ma-se a sessão às /8 horas e 55 minutos.)

127• Sessão da l• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em S de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES E MARCOS FREIRE

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Evandro Carreira -José Esteves- Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Helvídio Nunes - Pctrônio PortcÚa - Wilson Gonçalves
- Agcnor Maria _: Dinàrtc Mariz - Ruy Carneiro ~ Márcos
Freire - Augusto Franco - Ruy Santos - Roberto Sàturnino Danton Jobim - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Orestes
Quércia- Lázaro Barboza- ltalrvio Coelho - Mendes Canalc Saldanha Dcrzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Evclásio Vieira
- Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Daniel Kriegcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I •·Secretário procederá à leitura do Expediente.
(;lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRESIDENTE
Do Supremo Tribunal Federal
N• S/31 (n• 22/75-P/MC, na origem), de 29 de agosto, cncami·
nhaado ao Senado cópias das notas taquigráficas c do acórdão profc·
rido nos autos do Recurso Extraordinário n• 69.784 do Estado de
Silo Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 2• da Lei
n• 614/64. do Municfpio de Americana.

PARECERES
PARECERES N.. 381 e 382, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei da Clmara n' 55, de 1975 (n' 7ZJ.
B, de 1975, na orlxem), que "autoriza o Poder Executl•o a
abrir ao Ministério do Trabalho, em fnor da Secretaria-Geral.
- Órgãos Rexlonals do Trabalho - o crédito especial de
Cr$ 4.493.500,00 (quatro milhões quatrocentos e no•enta e
três mil e quinhentos cruzeiros) par' o Om que especifica".
PARECER N• 38I, DE 1975.
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
O Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51 da
Constituição, submete à consideração do Congresso Nacional, com
a Mensugcm n• 166, de 18 de junho de 1975, projeto de lei que "auto·
riza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho, cm favor
da Secretaria·Gcrul - Orgilos Regionais do Trabalho - o crédito
especial de CrS 4.493,500,00 para o fim que especifica",
O projeto veio acompanhado de Exposição de Motivos do Se·
nhor Ministro de Estado, Chefe da Secretaria de Pluncjamcnto da

Presidência da República, cm que S. Ex• destaca a necessidade de
atender despesas com novos Inspctorcs do Trabalho a serem contra·
tados pelo Regime da CLT, acrescentando ter sido o assunto cxa·
minado pelos órgãos técnicos daquela Secretaria do Plancjamento e
do Ministério da Fazenda, os quais manifestaram-se favoráveis à
concessão do referido crédito, Acentuou, ainda, que "as despesas
resultantes serão atendidas sob a forma de compensação, conforme
prevê o art. 43, § I• item III, da Lei n• 4.32ll, de 17 de março de 1964,
obedecidas, assim, as preterições do art. 61, § !•,letra "c", da Consti·
tuição".
Trata a propositura do atendimento à obrigação financeira
decorrente da necessidade de contratação de 600 (seiscentos) Inspe·
tores do Trabalho, função da mais alta relevância dentro do campo
de ação daquele Ministério, qual seja a de velar, preventiva c puniti·
vamcntc, pelos institutos de protcção ao trabalhador, consubstanciados nu CLT, no sistema previdcnciârio, na ârea da saúde etc.
Atende o projeto, ademais, ao estatuído nos preceitos dos arts.
SI c 61, § I•, alínea "c", da Constituicão.
Não havendo, portanto, óbices de ordem jurídica c consti·
tucional, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, cm 20 de agosto de 1975. - Aecíoly Filho
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Leite Cha•es- José Lln:
doso - Helvidlo Nunes - Itali•lo Coelho - Henrique de La Rocque.
- Gusta•o Capanema- Heitor Dias- José Sarney.
PARECER N• 381, DE 1975
Da Comlssio de Finanças

Relator: Senador Alexandre Costa
De iniciativa do Senhor Presidente da República, é submetido
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crêdito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro
milhões, quatrocentos c noventa c três mil e quinhentos cruzeiros) ao
Ministério do Trabalho, cm favor da Secretaria Geral - Órgãos Rc·
gionai~ do Trabalho -. para o atendimento das despesas discrimina·
das no seu art. 1•.
A mensagem presidencial vem acompanhada de Exposição de
Motivos do Sr. Ministro de Estado da Secretaria de Plancjamcnto da
Prcsidõnciu du República, que esclarece ser a presente solicitação de
crédito destinada à despesa com a contratação de 600 (seiscentos) no·
vos Inspctorcs do Trabalho, por aquele Ministério solicitante.
Informa, ainda, a Exposição de Motivos que o assunto foi cxa·
minado pelos órgãos técnicos da Secretaria de Plancjamcnto c do
Ministério du Fazenda, tendo recebido sua aprovação.
O nrt. 2• do Projeto estabelece que os rccrusos para a execução
da lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamcntâria, no
Orçamento corrente, consignada ao suba nexo que menciona.
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Dessa forma, foi cumprida a exigêncin do art, 61, § )o, "c", da
Constituição e n do nrt, 43, § I•, item III, dn Lei n• 4.320/64,
Ante o exposto, sem qualquer repnro n fazer, somos pela aprovn·
ção do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1975. - Amaral
Pel~oto, Presidente - Ale~a~dre Costa, Relator- Ruy Carneiro Roberto Saturnlno - Leite Chans - Saldanha Der>l - Hel>idlo
Nunes- Heitor Dias- Ruy Santos.
PARECERES N•s. 383 E 384, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 03, de.1975 (n' 7611B, de 1971, na origem),. que "torna obrigatória a lnstalaçio de
sanitário nos veieulos de transporte coietlvo de passageiros, de
percursô Interestadual ou interna<iona1, e dá outras provi·
den<ial'l;
PARECER N•383, DE 1975
Da Comissio de Transportes, Comunicaçõois
e 'Obras Públicas
Relator: Senador Alexandre Costa.
Aprovado em .11 de março último nn Câmara dos Deputados
vem ao exume do Senado Federal o projeto de lei suprn-referido.
O projeto em causa, sobre submeter a incorporação de novns
unidades de transporte nas linhas intercstadunis ou internacionais à
observância da exigência de instalação de sanitário nos respectivos
veículos (art. 2•), fixa, no art. 3•, o prazo de 180 dias, embora sem
indicar o dia em que deva ser iniciada a contagem do referido lapso
de tempo, para que as empresas de transporte coletivo de pnssagcircis
instalem sanitt\rios em todos os seus veiculas destinados às linhas
interestaduais ou internacionais, No parágrafo único do art, 3• dis·
põe o projeta, que o DNER deverã providenciar a retirada de
circulação dos ~eículos que, passados os 180 dias referidos no caput
desse artigo, não se apresentem nas condições estipuladas no art. I•
Na Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, o ar·
gumento básico de sustentação do projeto, na forma do parecer do
relator da matéria, é extraído da disposição inscrita ~o § 3• do art. 59
do Decreto n• 68.961, de '20 de julho de 1971; que regulamenta o
Decreto-lei n• 512, de 21 de março de 1969.
Fixa esse Decreto:
"Art. 59... , .................................. ..
§ 3• . implemento visando ao conforto dos passageiros,
como poltronas-leito, sanitt\rios e outros, podem ser exigidos
ou admitidos pelo DNER, cabendo-lhe especificar, em cada
caso, as condições mínimas neccsslírins, inclusive quanto à

reducão do número de iu~ares."
Segundo o entendimento fixado no parecer jt\ referido não basta
a previsão legal supratranscrita, devendo mesmo ser obrigatória a
existência de sanittirios,nos ônibus dns linhas intcrcstArlnqi&; ou intcr·
nacionais "que se destinam a viagens de longo e médio percurso"
(grifos nossos),
·
A nosso entender não resguarda os interesses dos usuârios das li·
nhns de ônibus a que se refere o projeto a obrigatoriedade indiscri·
minada da instalação de sanitt\rios nos respectivos veicules, como a
lei projetada pretende seja observada, Aliâs, o projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados, louvada no parecer favorável da Comissão
de Transportes daquela Casa, pcrmissa venla, destoa das premissas
do parecer do relator da mutí:ria naquele órgão técnico, Veja-se que,
segundo o entendimento do relator, abrigado no seio daquela
Comissão, u instalação de sanitârios haveria de ser exigida com re·
luçãq apenas às linhas de longo e médio percursos, se bem que dito
purecer não tenha adentrado na 'definição do que se deve riu entender
como tais.
Assim, é de concluir, como jâ o referimos, que a proposição sob
exame vui ulém dos propósitos manifestos no parecer bãsico de apro·

vaçao do projeto e, mesmo, najustificaçào do autor da proposição, o
nobre Deputado Junrez Bernardes, que alude à necessidade de
instalação do implemento de que trata o projeto nas linhas de per·
curso igual ou superior a quatrocentos quilõmetros.
·
De tal sorte, a indiscriminação das linhas interestaduais ou inter·
nacionais, para efeito da exigência contida na lei projetada, levart\ a
que se torne desnecessariamente exigivel tal medida em relação aos
ônibus das linhas de pequeno percurso, como acabaria a acontecerpara citar uns poucos exemplos bem próximos de nós - como as de
Brasília-Goiânin (pouco mais de 200 km), Brasilia-Luziãnin (64
km} e Brasilia-Formosa (78'km),
· 'Assim, a solução legal mais coerente com a natureza dos per·
cursos não pode ser dada mediante lei, como proposto, mas conti·
nua r sendo regulada na forma do Decreto n• 68.961, que, em seu art.
59,§ 3•, com muita adequação, atribui no DNER a competência para
uespccilicar" em que casos tais ou quais implementes devem ser
exigidos e, entre eles, como exemplilicadamcntc expresso está nesse
disnositivo. os sanitários
De tal forma, examinando cada linha interestadual pode o·
DNER estabelecer com propriedade, visando no bom atendimento
dos úsuários, os implementos que, sem nfetar em demasia o preço do
transporte, garanta relativo conforto nos passageiros. Há ainda a
esclarecer que, no caso dos pequenos percursos interestaduais como
os retrolembrados, a lei projetada antes de abrigar interesses dos
usuários de tais percursos, só lhes desservirá, com o inevitável aumento do preço das passagens em tais linhas, como decorrência
natural da retirada de determinado número de poltronas, pura
darem ln•ar ao sanitário,
·
E- ó bem de di'-er- o acréscimo no preço das passngens será
conseqUência inafastâvei, pois, o poder concedente, no estabelecer as
condições de prestação do serviço dado em concessão, há de fixar
sempre preço adequado à just~ remuneração do mesmo. Ora, enten·
dendo-se que o preço vigorante da passagem, antes da instalação do
sanitário, corresponde à justa retribuição do serviço cm determinada
linha interestadual ou internacional, a retirada de poltronas, di·
minuindo o número de lugares oferecidos nos usuários em cada
viagem, aretará naturalmente o custo e a remuneração do serviço,
implicand·o o inarredável aumento do preço dn passagem, a fim de
permitir se garanta ao transportador a remuneração anterior.
Assim, não há como justificar uma legislação que, sob o fun·
dumcnto d.e proteger aquele a quem se destina isto não consegue nfi·
nal, mediante a generalização de exigência inadequada cm certos cn·
sos, dado o gravam c que ela acarreta. 1:. de ser dito, ademais, que,' se,
nas linhas interestaduais ou internacionais de pequeno percurso,
assim bem entendido pelo DNER, a exigência objetivada é certamcn·
te onerosa para os passageiros e, por isso, desaconselhada, nas de
percurso mais extenso o DNER, de regra, exige n instalação do
implemento de que trata o projeto, na forma da previsão constante
do § 3• do art. 59 do Decreto n• 68.961, decorrendo dai a
desnecessidade de legislnr-se a medida preconizada na proposição
;;ob exame. ·
Embnsndo nas precedentes considerações não vemos como
recomendar à aprovação de Plenário o Projeto de Lei' n• 768 (CD),
3/75 (SF). mediante o uval da nossa manifestação favorâvel.
Somos, de tal sorte, contrârios à aprovação d!l proposição retro·
referida,
Este, o nosso ptm:cer.
Saiu das Comissões, em 15 de maio de 1975.- Roberto Sat~r
nlno, Presidente, em excrcicio - Alexandre Costa, Relator - José
Esteves- Evandro Carreira.
PARECER N• 384, DE 1975
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Ruy Carneiro
t:. submetido u esta Comissão do Senado o Projeto de Lei, ori·
glnúrio du Cô.muru dos Deputados, que estabelece n obrigatoriedade

du instuluçi\o de sanitário em veiculos de transporte colctivo de
pussugciros, de percurso interestadual ou internacional.

- 1301\0 dctl!rminar a instulução de sanitários nos veículos mcncionudos, a proposição prevê um prazo de 180 dias para as empresas
o,brigadas cumprirem a determinação (arl. 3'), sob pena de, esgotado
o referido pmzo sem observância da medida, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) providenciar a retirada de
cin.:ulaçào dos wículos que estiverem fora das exigências ora impostas (parúgral'o único do arl. 3').
Em principio, parece não existir qualquer obstáculo de ordem
finunceirn ao Projeto. Entretanto, há dois argumentos que nos pare·
cem inviabilizar a medida proposta.
O primeiro deles diz respeito à intervenção estatal no domínio
cconômico. De fato, u regra constitucionul sobre o 3ssunto é u de
<ISScgurnr o rt:gime económico de compc:tiçUo e de liberdade de iniciativu. A intervenção constitui, portanto, urna exceção à regra e
soment~ será admitida dentro dos limites e segundo as condições previstas no arl. 163 d<t Constituiçt.o. Dir-se-á que, todavia, a medida
propostu não se n:vcstc de forma intervencionista, senão apenas
constitui umn p1·ovidência administrativa, tendente ao conforto públko. digamos.
Ora, se se trata de mera imposição de caráter administ,.~tivo,
bastaria a faculdade concedida ao DNER pelo arl. 59,§ 3', do Decreto n' 6H.961, de 20 de julho de 1971, que o autoriza n exigir das
cmpresus de transportes coletivos implemento pura conforto dos
passugeiros, como poltronas-leito, sanitários e outros. Repetimos: se
u proposição tem upenas implicações administrativas ela se torna
desnecessáriu, unte a vigência da norma mencionada, que dá ao
DNER competênciu para exigir a medida, se for o caso.
Agora, tornando obrigatória a instalação de sanitário, a·lei, ou a
futuru lei, ocasionaria uma verdadeira intervenção indireta no pro·
cesso produtivo dos veículos sujeitos ao acr~scimo daquelt: elemento.
prl!ciso rt:conheccr que várias empresas, espontaneamente, já
dotaram, ~t: sanití1rio, suas frotas, cxatamente nos moldes agora
propostos. Isso demonstra eõcii':ncia do regime da livre concorr~ncia, que promove, por si mesmo, o aperfeiçoamento dos pro·
cr.:ssus industriais.
Além disso, o fato do percurso ser interestadual ou interna:ionul nt.o signiõca que ele seja de média ou longa distância. Por
:xcmpln: untes du fusão dos Estados da Guanabura e do Rio d~ Janeiro, Iugo após a inauguraçt.o da ponte Rio-Nitcrói, várias linhas
de ónibus interestaduais passaram a ligar as duas capitais numa extcnst.o rnúxima de lO km. Outro exemplo: nada impede a existi':nciu
de tnmsportc rodovií1rio internucionnl, nos limites das cidades de
fronteiras, cm distftncia nunca excedente a I00 km.
Nesst:s casos, a medida proposta seria, evidentemente, antic·
conõmicu.
Razoável seria estabelecer-se limites mínimos de quilometragem
ou de tempo. Nunut hipótese, a medida só deveria ser adotadu num
percurso superior a cem quilômctros, ou superior a duas horas c
mc.:ia de viagem.
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Mas, ncssr.: caso, a proposição seria inócua, porque a grande
maioria das empresas já introduziram o sanitário nus suas frotas,
O outro argumento é de ordem cconômica-linanceiru c se relu;iona ~;om a repercussão c~onôniica de uma elevação dos custos d~
ruotluçi'io.

Nus hipóteses antiecÕnômicas, já referidas, o custo de produção
muis elevado fnria aumentar o preço dos serviços! o que resultaria
num prejuízo aos usut1rios.

A nosso ver, esses serinm os argumentos que contrari11m u
proposiçt'10.
Ante o exposto, somos pelu rejeição du matéria.

Sala da' Comissões, cm 4 de setembro de 1975. - Amarul
Peixoto, Prcsfdcllle - Ruy Curuclro, Relator - Leite Chaves ' Alexundrc Costu - llobcrto Suturnlno - Suldanha Derd - Helvidlo
Nunes- Hclwr lllus -- Ruy Snntos.

PARECERES NOS385,386 E3H7, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 57, de 1975 (n' 171-

o·, de 1975, nu origem), que "Autoriza o lnslltuto Nacional de
Colonlzaçiio e Reforma Agrária- INCRA, a doar à União
lmóvelsqueespedlica",
·
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PARECER N• 385, DE 1975
Da Comlssiio de Segurunça Nacional
Relator: Senador J arbas Passarinho
1- Relatório

Originário do Executivo (Mensagem n' 91/75}, o Projeto de Lei
sob exume desta Comissão de Segurança Nacional, .. autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a
doar it União aS ilhas Ananazes, Mexingucira e ~as Flores, localizadas na Bahia da Guanabara".
Apreciado pela Cllmara dos Deputados c nela aprovado, o
l)rojeto em última instância, transfere de um para outro Ministí:rio a
propriedade das ilhas referidas. No caso, trata-se de subordinar ao
Ministério da Marinha a jurisdição dos Imóveis citados.
Do ponto de vista da Segurança Nacional é fora de dúvida que a
trunsfcrência cogitad:1 {: altamente conveniente e são tão claras as
razões que me permito nrlo desdobrá-las.
11- Voto do Relator

Isto posto, somos poJa aprovação do Projeto de Lei n' 171/75.
3ulu das Comissões, em 14 de agosto de 1975. - José
Guiomard, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Adalberto
Sena- Agenor Maria- José Llndoso.
PARECER N• 3116, DE 1975
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Benedito Ferreira
O projeto dr! Ld que vem ao exame desta Comissão estabelece

que:
a) o Instituto Nacional de Colonizuçao e Reforma AgráriaINCRA, dourá 11 União as ilhas de Ananuzes, Mexingueira e das
Flores, situadas na Raia da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro
(art. I•);
b) referidos imóveis passuri1o à jurisdição do Mini>tério da
Marinha (art. 2');
c) a doação se efetivará mediante termo lavrado "m livro
>róprio do INCRA (urt. 3•).
O Projeto é oriundo do Poder Executivo, e veio no Congresso,
nos termos do arl. 51, da Constituição, acompanhado de e:tposição
de motivos do Ministro de Estado da Agricultura, concordando em
que a trunsferência se processe,
Aliús, o assunto foi exaustivamente examinado, nos escalões
compcte~tes do Executivo, onde todos os aspectos da questüo foram
ventilados nos processos MA n• 4.528/70 e MF n• 9.158/72. Isto
deixa putcnte que, hú cinco unos, realizam-se estudos u respeito. E
mais: nenhum prejuízo sofrerá o INCRA, enquanto, por outro lado,
o Ministério du Marinha ter(• áreas disponíveis para realizar instalações de excepcional valia para o cumprimento de missões especiõcas.
Nu Comissão de Segurança desta Casa foi ressaltado que "a
trunsl'crênciu cogitada é ultumcnte conveniente" e, nn Comissão de
ConstituiçUo e Justiça, du Câmara, encontrou urcspnldo nos
dispositivos jurídico~constitucionuis pertinentes à matéria versadu
pclq projct o".
Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Saiu das Comissões, cm 27 de agosto de 1975.- Orestes Quo!rclu, l'rcsidcnle - Benedito Ferreira, Relntor - Agenor ~lurla
Hcnnto Franco- O tal r Beckcr,

i'
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-131PARECER No 387, dei97S
Do l:omissiio de Finanças
Relator: Senador Roberto Saturnlno
O projeto de lei em exame, de iniciativa do Poder Executivo, au·
toriza o Instituto Nacional de Colonização e Rerorma Agrária INCRA- a doar à União os imóveis que especifica.
Na Câmara dos Deputados, a proposição obteve pareceres da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridi·
cidade c técnica legislativa, e, das Comissões de Segurança Nacional
e deAgrieuitura e Política Rural, pela apro;ação. Em Plenário a
matéria roi aprovada em Sessão de 27 de junho passado.
Ao 'justificar a doação diz o Senhor Ministro de Estado da
Agricultura, em sua Exposição de Motivos:
"Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo anleprojeto de lei, que autoriza o
Instituto Nacional de Colonização e Rerorma Agrária INCRA- a doar, à União, as ilhas Ananazes Mexingucira e
das Flores, localizadas na Baía de Guanabara.
Se a medida merecer u aprovação de Vossa Excelência,
as citadas ilhas passarão à jurisdiçiio do Ministério da Ma·
rinha, a fim de atender as razões de segurançà desse Ministé·
rio, conrormc consta dos Processos MF n• 9.158/72 e MA
n• 4.528f70."
Os Ministérios da Marinha e da Agricultura examinaram o
assunto detidamente e verificaram atender as razões de segurança da
Marinha Brasileira.
As Comissões de Agricultura e de Segurança Nacional 'do
Senado, também se manirestaram pola aprovação do projeto
Trata-se de providência conveniente race a localizaçUo das
rclenaus ilhus.
Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor à iniciativa e opina·
mos pela aprovaçiio do Projeto de Lei da Cümara n• 57, de 1975.
Sah1 das Comissões, em 4 de setembro de 1975. - Amarul
Peixoto, Presidente- Roberto Saturnino, Relator- Leite ChavesRuy Carneiro- Alexandre Costa- Satdanha Derzi- Ruy SantosHelvídio Nunes- Heitor Dias.
PARECERES N•S388e389, dei97S
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1974 que
"acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei n• 3,807, de 26 de
agosto de 1960, mantendo a qualidade de dependentes do se·
gurado para os filhos estuduntes com Idade acima do limite pre·
visto no iÓciso [,c dâ outras providêpl'las''.
PARECER N• 388, de 1975
Ou Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Leite Chaves
Nos termos da Lei Orgânica du Previdência Social os filhos somente dcsrrul<tm d<t condição de dependentes atê os 18 anos, se
homem, c atê os 21, se: mulher.

Após essa idade fic<tm uo desumparo d<t Previdênciu ainda que
não excrçnm .:Jtividudc rcmunerudn.
Visu o projeto do ilustre Senador Nelson C<trnciro ii exclusão
desses limites de idude quando os lilhos ou filhus solteiras estiverem
cursando cscolu de nivcl técnico ou superior às expensas do pai.
A preú:nsüo é duquclns que devem merecer o ucolhimcnto destu
Comissüo. O seu aspecto de ju:;tiçu é ii1discutivcl. Além de favorecer
os bcncficil1rios que só n durus pcnus cncontrum meio de muntcr os filhos no curso superior, atende tllmbém àquele aspecto focnlizudo nu
justilicnçt\o do projeto de que o cstuduntc univcrsitúrio, mesmo nos
cursos de menor duruçào, nunca tcrll condições de os concluir untes
dos 22 uno"

Além do mais os direitos contenaos por essa dependi:ncia
consistem simplesmente na assistência m~dica, farmacêutica c
odontológica, que são bencl'ícios de inexcusável ordem pública.
Ressalte-se que no presente caso a medida é também de grande·
alcance c oportunidade para a politica do Governo eis que a dirusuo
do ensino c da técnica são pontos de esscncialidadc na luta dos países
que, nUa dispondo de grandes recursos, lutam para atravessar o cír·
cu lo do subdesenvolvimento.
O projeto, pela sua constitucionalidade, juridicidade e conveniência, é dos que se recomendam à aprovação. E é nesse sentido o
nosso parecer. com a seJ!,uinte
EMENDA No 1-CCJ
Noart. i',§ 3•,
Onde se diz:
"às expensas do segurado
Diga-se:
"sob a dependi:ncia econômica do segurado".
Sala das Comissões, em 21 de maio de 1975. - Accioly Filho,
Presidente - Leite Chaves, Relator - Helvídio Nunes, vencido ltauvio Coelho- Gusta>·o Capanema - Paulo Brossard - Henrique
de L~ Rocque- Heitor Dias- Nelson Carneiro.
PARECER N• 389, DE 1975
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jarbas Passarinho
1- Relatório

De autoria do nobre Senhor Senador Nelson Carneiro, o presen·
te Projeto de Lei do Senado n• 7, de março de 1974, visa a manter a
qualidade de dependentes do segurado, os filhos ou filhas solteiras
que estejam cursando, t1s expensas do segurado, escola de nível técnico ou superior, independentemente de limite de idade.
Na justificativa do projeto, seu eminente autor sustenta que "hã
razões de carútcr social impeditivas de que os filhos se tornem independentes dos pais. Entre estas sobreleva a condição de estudante",
Argutr.!ntu, ainda, o ilustre Senador Nelson Carneiro que é
praticamente impossível ao jovem de até 22 anos de idade concluir
um curso superior, mesmo o de menor duração, enquanto a legisla·
çào <~tua i retira, aos 18 anos se filho solteiro e aos 21 unos de idade se
lilha solteira, a condição de dependente do segurado da Previdência
Social. E mais: que o jovem estudante, acima dos 18 anos de idade,
normuhncntc não provê a sua subsistência, impossibilitado que i:stariu de trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
Finda a legislatura passada, roi o projeto sob exame arquivado,
nos termos rcgimcntuis e, mediante requerimento do nobre Senhor
Senador Nelson Carneiro, desarquivadot em abril do corrente uno, c
distribuído 11 douta Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pt:lu juridicidudc, constitucionalidade c conveniência, aprovando-o
com uma emenda qut: manda dizer '"sob u dependência econômica
do scgurudo", cm vez de como se diz no Art. 19, § 39: "às expensas do
segurado",
11- Voto de Relator
i11ouvilvcl a preocupação do autor do projeto, de não deixar
marginalizados os lilhos soltt:iros, e ainda dept:ndentcs economi·
camcnte do Segurado, porque ultrapassaram as idudts limites previstas nu LOPS.
Paru fins de Imposto de Renda, o limite de idudcjá roi nlargitdo
pura 24 unos, sem distinçUo de sexo, exatum~.:nte para atender uo fato
de lJUe, emJU<.mto estudantes universitários, os rapazes e moças untes
dos 24 an~~ de idade uindu estão com seus cursos incompletos. Não
st:ndo eleS pl-üprios contribuintes du Previdência Social, licum impossibilitados de· rccebt:r nssistência mêdicu, odontológica e medicumcntosu.

A ~er up,rovuda a l'l:.~u~~o do projeto, como cstú, os limites de
idade desapareceriam, dci.Xhn\io à (Jr~:vidênciu o cncurgo de atendê-
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de <JUe se trata de uma liberalidade, mas em de•acordo com a tendência existente na legis\ução vigente que, no contrário, é no sentido de
fixur o limite da idade dos dependentes em nfveis mais baixos. Assim
é que a Lei n• 4.266/63, que institui o salário-famflin do trabalhador, limita a idade dos filhos em 14 anos, para garantir o benefício.
Nossa propensão í: de considerar válidos os argumentos do nobre autor do projeto, mas, ao invés de eliminar pura e simplesmente
o limite de idade, fixá-lo, unificando-o para ambos os sexos, em 24
anos, u exemplo do que fuz a legislação que versa sobre o Imposto de
Renda.
Resta a dúvida quanto à constitucionalidade da medida, dado
que estender os benefícios nos moldes propostos implicar:\, sem dúvida, aumento de despesa, proibido no nrt. 165 da Constituição Federal. Como, entretanto, esse aumento de despesa é ainda maior no
cmo de não haver limite de idade pura a concessão do benefício, ecomo sobre isso se pronunciou a douta Comissão de Constituição e Jus' Liça no sentido du constitucionalidade, somos pela aprovação do
projeto com a seguinte
EMENDA N•2-CLS

·de que possa contrair empréstimo, de igual valor, junto à Caixa
Econômicu do Estado de Silo Paulo S.A., destinado a financiar a
cxecuçi!o de serviços de puvimentnçiio asf61tica de vias ~úblicns
daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N•391, DE 1975
Comlssio de Redação
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1972
(n' 872-C/72, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei
do Senado n• 14, de 1972 (n• 872-C/72, na Câmara dos
Deputados), que altera a Lei n• 5.762, de 14 de dezembro de
f971, que transforma o Banco Nacional da Habitnçl!o
(BNH) em empresa pública.
Sala das Comissões, em 5 de setembro de \975. - Danton
Jobim, Presidente - Renato Franco, Relator - Mendes Canale orestes Quércla.
ANEXO AO PARECER N•391, DE 1975

Ao Art. I• dê-seu seguinte redação ao §3•:
§ 3• Os limites de idade, previstos no inciso I deste urtigo, são
elevados pura 24 anos, quando se tratar de filhos ou filhas solteiros,
desde que comprovadamente cursando escolas de 2• grau, ou de nfve\

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1971
(n' 871-C/71, na Câmara dos Deputados), Altera a Lei
n• 5.761, de 14 de dezembro de 1971, que transforma o Banco
Nacional da Habitação (BNH) em empresa pública.

supt:rior:·

Sala dus Comissões, cm 21 de agosto de 1975.
Jessé Freire, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. J arbas Passarinho, Relator- Franco Montoro- Lázaro Barbosa Henrique de La Rocque - Eurico Resende - Mendes Canale.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. I• e seus parágrafos e o art. 2• da Lei
n• 5.762, de 14 de dezembro de 1971, que transforma o Dan-'
co Nacional da Habitação (BNH) em empresa pública,
passam a vigorar com a seguinte redução:

PARECER N• 390, DE 1975
Comissão de Redação
Redução final do Projeto de Resolução n• 53, de 1975
Relator: Senador Orestes Quércia
A Comissilo apresenta a redaçi!o final do Projeto de Resolução
n• 53, de 1975, que suspende u proibição contida na Resolução
n•. 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, c 35,
de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Cuiuá (SP) eleve em Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil
cruzeiros) o limite de sua divida consolidada.
Saiu das Comissões, em 5 de setembro de 1975. - Danton
Joblm, Presidente Orestes Quércia, Relator - Renato Franco Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N• 390, DE 1975
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 53, de 1975.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
mt. 42, inciso VI, da Constituição, e e u , - - - - - - - - Presidente, promulgou seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1975
Suspende a prolblçiio contida nas Resoluções n's 58, de
1968, 79; de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir
que a Prefeitura Municipal de Caluá, Estado de São Paulo, eleve em CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o limite de
sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• f: suspensa u proibiçilo constante do urt. I• du Resolução n• 58, de \968, ,rcvigomdu pehos de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e
35, de 1974, todas do Scnudo Federal, pum permitir que a Prefeitura
Municipal de Cuiuá, Estudo de Silo Paulo, eleve em Cr$ 400.000,00
(quutroccntos mil cruzeiros) o limite de suu divida consolidada, u fim·

"Art. I• O Banco Nacional da Habitação, autarquia
federal criada pela Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964,
vinculado ao Ministério do Interior, na conformidade do
art. 189, inciso lll, do Decreto-lei ri• 200, de 25 de fevereiro
de \967, fica transformado em empresa pública dotada de
personalidade jurídica de direito privado c patrimônio
próprio, conforme· estabelece o inciso II do art. 5• do
Decreto-lei em referência, mantida a denominação de Banco
Nacional du Habitaçilo (BNH).
§ I• O Estatuto da empresa pública Banco Nacional
da Habitação (BNH) e suas subseqUentes alterações
indcpenderão de lei e scrilo baixadas pelo Presidente da'
República por decreto que será arquivado no competente
Registro de Comércio.
'
§ 2• Enquanto nilo for baixado o Estatuto de qu~ trata
o parágrafo anterior, o disposto na Lei n• 4.380, de 21 de
agosto de 1964, no Regimento Interno du autarquia Banco
Nacional da Habitação {Bl'JH), ora extinta, bem como em toda u legisluçilo subseqUente, em seu conjunto, constituirJI, no
que couber c nilo connitur com esta lei, o Estatuto de
empresa pública Banco Nacional da Habitação (BNH),
regulando seus fins, competência, atribuições, favores e
benefícios, estrutura administrativa c regime jurídico do
pessoal.
Art. 2• As disposições legais sobre competência,
prerrogativas c poder de re~ulumentuçilo cm geral, que se refi.:
ram 11 autarquia extinta llunco Nacional da Hubitnçilo
(BN H), aplicur-sê:ilo uempresa pública orn criada."
Art. 2• ~icum revogados os §§ I• e 2• do urt. 2• du Lei
n<' 5.762, de 14 de dezembro de \971, e demais disposições cm contrârio,

Art. 3• Estu lei entra em vigor nu daU1 de sua pub\icuçilo.

rI

-133O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - O Expediente lido
vuí à publicação,
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves, por cessão
do nobre Senador Dinurte Mariz,

I

I

I

O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA) (Pronuncia o
seguinte diiCUrso,)- Sr, Presidente, Srs, Congressistas:
Venho hoje à tribuna por um imperativo de consciência, não
tanto para defender a passada Administração do meu Estudo, como
pura restabelecer a verdade acerca de fatos que, não obstante a
aparente intenção dos que os têm abordado c agitado, estão sendo
propositadamente deturpados, num evidente dcsscrviço ao aprimoramento do ·regime e numa indisfarçável e subalterna preocupação
de ferir honras e utassalhar reputações.
Porque, Sr. Presidente, ninguém, em verdade, é suficientemente
ingénuo ou anormalmente crédulo para não perceber nesta "caça às
bruxas", ou seja, nesta retardatária "guerra à corrupção" descngonçadumente deflagrada por alguns ilustres parlamentares oposicionistas- ninguém, repito, í: tolo bastante pura não identificar cm.
certas temerárias acusações e em outras tantos arroubos moralistas
que têm ecoado na Câmara dos Deputados, uma certa intenção
caluniosa contra adversários e,' ao mesmo tempo, em muitos casos,
uma provinciana tentativa de surgir para o ·grande público, fugindo à
obscuridade, ainda que por meios levianos e não condizentes com a
ética parlamentar.
Meu pronunciamento, Srs. Senadores, como verão V. Ex•s, cst6
fundamentado em documentos irrespondlveis c meu desejo, ao fazêlos parte integrante de minhas palavras, é deixar nos Anais desta
Casa, de uma vez por todas, o testemunho insuspeito cm torno de
uma Administração com cujo titular não mantive senão relações
formais, mas que muito realizou pelo meu Estado, não podendo, por
isso, continuar sendo alvo de ataques c de insinuações levianas
quanto à eficiência com que se houve na implementação do seu
Plano de Governo e quanto à lisura com que geriu os dinheiros pllblicos.
A primeira e mais repetida acusação que certo grupo tem feito
ao ex-Governador do Amazonas, Engenheiro João Walter de Andrade, é a de que "começou seu governo contratando uma empresa
pernumbucuna denominada Know-How, ligada a membros do seu
próprio governo, para elaborar a Reforma Administrativa do Amazonas, por selo mllhilts de ~ruzelros c que "ao final, o trabalho se revelou inaplicável e o modelo, descobriu-se depois, era copiado da
UNESCO", acrescentando-se ainda que "para maior escândalo, o
contrato previa que o Estado deveria pagar à empresa cerca de 700
mil cruzeiros como cobertura para fazer face ao Imposto sobre Serviços, do qual Munaus i: isenta por causa da Zona Franca",
Pois bem, Sr. Presidente, eis aqui, incorporado ao meu discurso
c à disposição de todos os meus nobres pares, o texto do contrato
assinado entre o Estado do Amazonas, ao inicio do Governo João
Walter, com a firma Know-How j:onsultores LTDA. e destinado ao
planejamento c implantação da Reforma Administrativa no Estudo,
tudo alias, dentro da estratégia delineada no Plano de Governo .19711974, aprovado pelo Poder Legislativo Amazonense, que entre "os
trabalhos de criuçiio de pré-condições pura u efetiva execução dos
programas substantivos" prescrevia:
·
"2, t. t. trabalhos de reforma e adequação da máquina
administrativa aos programas e objetivos da politica de
desenvolvimento económico e social do Governo F1tadual,
no período do plano;
2. I.2. ruciónalizuçilo do sistema de arrecadaçilo-fiseulizuçiio, em consonância com as necessidades de financiamento dos programas governamentais c em harmonia com
as possibilidades de financiamentos do sistema económico
amuzontnsc:
2. I,3, tarefas de formação e treinamento de equipes, sobretudo puru os programas vinculudos à assistência às emprc-

sas industriais, ao aperfeiçoamento do sistema de arrceadução-liscalízuçào e ao sistema de plancjamento para a
realização das campanhas sanitârias e implantação das unidádes médicas, no interior do Estado, para o efetivo funcionamento do rádio e televisão educativos;
2. 1.4. trabalhos de realização de estudos básicos
necessários uo detalhamento e implementaÇão de programas
c projetas entre os quais se destacam o estudo do potencial
energé:tico do Estado, estudos de viabilidade técnica c económica de ligações du BR-319 com a Transamuzônica, estudo
físico funcional da rede hospitalar da capital, pesquisas sobre
oportunidades industriais e sobre a viabilidade da implantação de áreas de concentração da indústria madeireira."
O preço global dos serviços da Know-How, que- assinale-se cm conjunto com u Universidade do Amazonas c· o Instituto Euvaldo Lodi, da Federação das Indústrias do Estado, elaborou ISI projetas, no prazo de 18 meses, sem reajuste- foi de CrS 3.537.851,00,
abrangendo as seguintes áreas:
-estruturas operacionais de órgãos novos (criação);
· - estruturas operacionais de órgãos existentes (reformas);
-sistema orçamentário;
-sistema de pessoal;
-sistema de material c serviços gerais;
-desenvolvimento de pessoal.
A UNESCO, para quem conhece os projetas de modernização
administrativa elaborados durante o Governo João Walter de Andrade, entra assim nessa ettória de leviandades da•mesma forma como
costuma o povo dizer que Pilatos entro no Credo. E quanto aos
CrS 700.000,00 que o Estudo 'pagaria à firma para fazer face ao
Imposto sobre Serviços, i: outra invencioniee como se pode verificar
da leitura do contrato, mas que, dada a insistência com que é repetida a propalada, deve ser debitada a algum estranho seguidor daquela
máxima do célebre Dr. Gocbcls segundo a qual "uma mentira repetida cem vezes passaria u ser verdade ... ".
o contrato cotn a Know-How está assim redigido:
Contrato de prestação de serviços tí:cnicós que entre SI
celebram o Estado do Amazonas c a firma Know- How
Consultores Ltda., destinado ao planejamento e implan.taçãc
da Reforma Administrativa do l!stado do Amazonas.
·
Aos 5 (cinco) dias do mês de mnio do ano de mil novecentos e
setenta e um, nesta cidade de Manaus, capital do Estado do Amazo:
nas, compareceram, no Palácio Rio Negro, sede do Governo, como
partes contratantes o Governo do Estado do Amazonas atravês do
Secrelário de Planejamento e Coordenação Geral, Dr. DELI LE
GUERRA DE MAC&:DO, CPF n• 000884634 e' o Dr. PAULO
FREIRE SILVA, CPF n• 001043964, Titulo .n• 5838-56• Zona Eleitorui, Recife-PE, Gerente-Geral d:Í Firma KNOW-HOW
CONSULTORES LTDA., Sociedade Civil por Quota de Responsabilidade Limitada, sediada c cstabelecidn em Recife, capital do Estado de Pernnmbuco, com contrato social registrado no 2• Cartório de
Titulas e Documentos, em Recife, resolveram firmar o presente
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÃUSULA 1: OBJETO CONTRATUAL
Os serviços têcnicos de consultaria administrntiv11, objeto do
presente contrnto, consistem nos seguintes itens, cujas especificações
c detulhes ti:cnicos fazem parte do documento depositado na
SEPLAN. O documento referido faz parte integrante deste contrato,
independentemente de trnnseriçilo,
1. Estruturas Operacionais (Órgilos Novos)
Este programn de açilo consiste na formulação, implementação
e orientuçilo ii implnntução dns condições estruturais pura operação
das Sccrctnrins de Estudo e orgnnismos novos criados em conseqUêncin du Lei n• 1.013, de 23-4-71,
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Os objctivos deste programu estão limitados às ações recomendadas no Plano do Governo. Anexo 11, que faz parte integrante deste
contrato, independentemente de transcrição.
Seu alcunce compreende, cm sentido horizontal, além dus
Secretaria~ de Estado, os respectivos órgãos ou entidades jurisdi·
Clonados; cm sentido vertical, a estruturação das condições funcionais bC1sicas para exercício das ntividades e suas relações de
dcpcndcnciu com os sistemas de plancjamento e de administração
gt:rul (pessoul, material c serviços gerais).
Não abrange nccc:ssuriamentc a clabontção de regimentos internos ou normas técnicas de serviço.

2. Estruturus Operucionois (Órgãos Existentes)
Este programa de ação consiste na formulação e orientação à
implantação das modinc<~ções de estrutura de operação das Secreta·
rias de Estado c organi:;mos existentes mantidos, mas sujeitos a
reformulação parcial ou total, na forma da Lei n• I.Oil de 23-4-71.
Os objetivos deste programa estão limitaàos às ações
recomendadas no Plano do Governo, Anexo 11, que faz parte integrante do presente contrato independentemente de transcrição.
Seu akance compreende, em sentido horizontal, além das
Socrctarias de Estado, os respectivos órgãos ou entidades jurisdi·
cionados; cm sentido vertical, a estruturação das condições funcionais bá~icas paru exercício das atividades c suas relações de
dependência com os sistemas de planejamento c de administração
geral (pessoal, material, transporte). Nilo abrange necessariamente
elnboraçtto de regimentos internos ou normas técnicas de serviço.
3. Sistema de l'essoal
Este programa de açào consiste na formulação, implementação
c orientaçuo 11 implantação de mecanismos e procedimentos que, a
médio prazo, racionalizem as atividades tradicionais de administração de pessoal (cadastro, pagamento, movimentação); e a longo prazo, promovam a institucionalização de um sistema integrado de
administração de pessoal, caracterizado pelo desempenho de todas
as funções essenciais de sua responsabilidade inerente e pela
capacidade efctiv" de jurisdicionnr as atividades compreendidas
nessas funções. quando exercidas desccntralizadamente.
Os objctivos deste programa estilo limitados às ações
recomendadas pelo Plano de Governo, Anexo li, que faz parte intcgr<lnte do presente contrato, independentemente de transcrição.
Seu alcance compreende a Secretaria de Administração, onde se
situará a organização central do sistema, e as uridades setoriais de
administração geral das Secretarias de Estado e órgãos equivalentes,
onde se situarão os :1gentt:i setorinis do sistema: estes últimos
promovorão a difusão e a introdução de sistema nos órgilos de pes·
lioul das entidadesjurisdiciomtdus.
As <lções do Projeto de Reforma visarão primariamente nos
>recessos geni:ricos da administraçilo de pessoal; u critério da
SEI'LAN, ou qu<lndo se impuser um cfeito·demonstraçilo, dirigirão
;eu foco pura procedimentos especificas (normas de serviço).
4. Sistema de Material e de Serviços Gerais
Este programa de ução consiste na formulação, implementação
c orientação à implantação de mee<mismos e procedimentos que, a
mêdio prazo, racionulizt!m ns atividudes tradicionais de administra ..
çrto de muterial, putrimônio, tr~1nsportcs, comunicnções e ltrquivo~ ç
u longo pra2o. promovam u institucionalização de sistema~ integrados de udministrução de muteriul c de serviços gcrnis, cnructcrizudos
pelo desempenho de todas ns !unções essenciais de su:l rcsponsaoilidudc inerente c peln capacidade efetiva dejurisdicionar as utividu.
des compreendidas nessas funções, quando exercidas descentra ..
lizadamentc.

Seu alcunce compreende a Secretaria de Administração, onde se
situarl1 u orgunizução central do sistema, e as unidades setoriais de
administração geral das Secretarias de Estado e órgãos equivalentes,
onde se situarr1o os agentes setorinis do sistema; estes últimos promo·
verão u difusão c a introdução do sistema nos órgãos de material e de
servicos gerais das entidades iurisdicionudas.
As ações do Projeto de Reforma visarão, primariamente, aos
processos genéricos de administração de material
de serviços
gemis; a critério da SEPLAN, ou quando se impuser um efeitodemonstração, dirigirão seu foco pura procedimentos especificas
(normas de serviço).
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5. Desenvolvimento de Pessoal
Este programa de açào consiste na formulaçilo, implementaçilo
c controle de execução indireta do sistema integrado que promove, a
médio prazo, a redução das deficiências profissionais básicas evidenciadas pelos servidores do Estado e, a longo prazo otimize sua capacitaçào (i:cnico-administrativa no que de essencial represente para
manutenção e atualização permanente dos novos mecanismos de trabalho implantados.
Os 'objetivos deste programa estão limitados às ações recomendadas no Plano de Governo, Anexo 11, que faz parte integrante deste
c;mtrato, independentemente de transcrições.
As ações do Projeto de Reforma, através deste programa,
visarão primariamente aos aspectos valorativos (atitudes) da atuação
do agente de mudança e secundariamente aos aspectos cognitivos
(informações). Sua clientela critica serão os servidores integrantes da
estrutura de liderança atual ou potencial.
Seu alcance compreende, em sentido horizontal, além das Secretarias d; Estado ou órgãos equivalentes, os respectivos ó~gilos ou
entidadesjurisdicionadas, em sentido vertical, a estruturação e o controle das condições básicas para exercido das atividades e suas relações de dependência com os sistemas de planejamento e de pessoal.
6. Projetos Especiais
Este programa de açilo consiste no desenvolvimento de:
a) ações recomendadas no Plano de Uoverno, Anexo li, não
abrangidas pelas categorias gerais de classificação; e
b) uçõcs selecionadas especialmente - apesar de não estarem
prcvistus no Anexo li. Estas.últimas deverão suplementar ou complementar elementos dos sistemas planejudos, reconhecida sua utilidade
pela própriu equipe técnica responsável pelo Projeto de Reforma, no
intuito de gatantir condições minímas de continuidade do processo
de reforma.
Os Projetas Especiais de que truta o item a estilo desde já enunciados no documento "Ciassificaçi1o Anal!ticu dos Projetas" deposi·
tactos no SEPLAN; a maior parte dos projetas da classe, b, porém,
serão dennidos em oportunidades futuras, por iniciativa do diretor
do Projeto de Reforma c a critério da SEPLAN.
CLAUSULA 11- PRAZO CONTRATUAL

O pruzo totul para pretuçiio pela KNOW-HOW dos serviço!
de consultaria, nas condições deste contrato, é de 18
(dezoito) mesos, iniciados em !'(primeiro) de abril de 1971 (mil nove·
centos c setenta e um) e tcrminndo cm 30 (trinta) de setembro de
1972 (mil novecentos e setenta c dois).
Os cronogrurnns das etapns gl!rais c respectivas fases de execução dns utividudcs seri\o mutuamente ajustados, por proposta da
KNOW-HOW c aprovuçlio do Secretário de Estado de Plunejumento c Coordcnuçilo Geral, cscrilo obedecidos pela KNOW·HOW.
O critério u ser ohscrvudo nu definição de prazos especificas
Os objctivos deste prognunu csti\o limitados às ações recomen- contcmplarli os seguintes itens:
dadas no Plano de Governo, Anexo li, que fa~ parte integrante do
1. Interesse c prioridade do Estudo, como definidos no Plttno de
presente contruto, independentemente de trunscriçilo.
Governo, volume IV, Anexo XX.
t~cnicos

-1352. Proporcionalidade do distribuição das atividudes dentro do
praw global estabelecido.
Os 6 (seis) últimos meses do prazo contratual destinam-se à
consolidação das mudanças institucionuis operadas pela Reforma
Administrativa.
CLÁUSULA III- CUSTOS, PREÇO E PAGAMENTO
Os custos de execução dos serviços técnicos, de que trntà este
contrato, foram formulados segundo padrões adotados por agi:ncias
federais do financiumento, a exemplo da FINEP, encontrando-se o
respectivo dctalhumento, estimativas e opções condicionais em
poder do ESTADO, depositados na SEPLAN e que fazem parte integrante do presente instrumento, independentemc:nte de transcrição.
O preço global dos serviços i: ajustado cm CrS 3.537.85 I (tri:s
milhões, quinhentos c trinta e sete mil e c oitocentos e cinqUenta e
um cruzeiros), a ser desembolsado em 19 (dezenove) parcelas, da seguinte rormn:

I. Durante o ano de 1971 (mil novecentos e setenta e um) serll
~osembolsuda li importância de CrS 1.751.198,00 (um milhão, scte-

:cntos e cinqUenta c um mil c cento e noventa e oito cruzeiros), em 9
~nove) parcbius.

Na datu da assinatura deste instrumento contratual será pago c
valor de CrS 175.119,80 (cento e setenta e cinco mil,. cento e
dezcnove cruzeiros e oitenta centavos).
O pagamento das 8 (oito) demais parcelas iguais sucessivas do
Cr$ 175.119.80 (cento e setenta o cinco mil, cento c dezenove
cruzeiros c oitenta centavos) serll feito no último dia útil do
culondítrio de cada mês vencido, correspondendo o vencimento da
respectiva parcela inicial ao dia 30 (trinta) de maio de 1971 (mil
novecentos e setenta e um).
2. A lirmu contratada se obriga a apresentar mensalmente ao
Secretúrio de Planejamento e Coordenação Geral relatório
circunstanciado da execução dos serviços objcto do presente
contrato . .

3. Nenhuma parcela poderá ser liberada sem u apresentação
do relatório, da futura e do laudo técnico expedido pelo Secretá"rio de
Phtnejamento sobre a efetiva exccuçito dos serviços.
4. Durante o uno de 1972 (mil novecentos e setenta e dois) será
!lesembolsada a importância de Cr$ 1.786.653,00 (hum milhão,
setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinqUenta e três cruzeiros},
em 9 (nove) parcelas iguais sucessivas de CrS 198.517,00 (cento e
noventa e oito mil, quinhentos e dezessete cruzeiros) que serüo pagos
no último dia útil do mês vencido, correspondendo o vencimento da
respectiva parcela inicial ao dia 31 (trintll e um) de ianoiro de 1972
(mil novecentos c setenta e dois).
Os pagamentos serão feitos pela Comissão de Desenvolvimento
Económico do Estado do Amazonas - CODEAMA, em cheques
nominais à KNOW-HOW CONSULTORES LTDA., entregues a
seu gerente geral ou a procurudor por este designado, mediante
aprcscniaçi'ío de recibo ou

rutura.

O Imposto de Renda devido pch1 KNOW-HOW não será retido
na fonte, face à natureza jurídica da empresa, obrigada a declaração
de rendimentos de pessoa jurídica e a pagamento sobre resultados
operacionais upurudos em bnlunço unuul.
CLÁUSULA IV- DlSPOSlÇOES GERAIS
Nu execução do presente contrnto, ohscrvnr-se-ilo, ainda, ns
seguintes condições:
1. O ESTADO, através da SEPLAN, exercerá o comando da
Rt:formn, estabelecendo as prioridades e os seus cronogn•i•tns de
execução e, através da Secretaria de Administração (SEAD) o da
CODEAMA acompanhurú e fiscalizurú todo o trabalho da
KNOW-HOW, que obcdoccrú às prioridades e condições técnicas
definidas pelo ESTADO através da SEPLAN, do comum acordo
com o diretor do projeto
2. Este contrato é celebrado com dispensa do licitação, por
nutorlzucào do Governador do Estado com busc nu ullncu d, do§ 2~·

do artigo 126 do Decreto-lei Federal n• 200, de 25-2-67, combinado
com o urtigo I• da Lei Estadual n• 915, de 30-12-69, despachando
sobro justificação técnica apresentada pelos Secretários de Estado de
Planojamento c Coordenação Geral, de Administração o de Interior
oJustiça o apoiado cm Decreto do Chefe do Poder Executivo.
3. O ESTADO IJSscgurorú pcrmanentem:ntc à KNOW-HOW
pura seu pessoal. alojamento e alimentação no Centro de Treinamento Marombu, em. Manaus, com ônus pura a KNOW-HOW. Se e
quando ocorrer, por culpa do ESTADO ou não, suspensão temporária ou cancdumcnto delinitivo de purte ou de todo dessa condição,
entram cm cxigihilidade imediata, sem neCessidade de te1·mo aditivo,
os custos previstos no subitem .. Hospedagem-Dcspcsus Diretus"
da Opção 1 do documento "Estimativa do Custo do Projeto do
Reforma", cm poder do Estado, depositado na SEPLAN.
4. Deverú ser fornecido pelo Estado um veiculo de transporte
aos membros da equipe técnica, comput!vel com seu horário e conui~õt.:s esPeciais de trabalho; No cuso de não-fornecimento de
tr.ansportc, será incluída. na parcela mensal o valor du estimativa
;.:onstantc do subitcm .. condução-despesas diretas", constantes du
Jpçüo I, conforme documento arquivado na SEPLAN.
S. O Estado assegurará permanentemente à "KNOW-HOW'
para os trabalhos necessários à Reforma local de trabalho e equipamentos necessários tl sua equipe técnica, além dos' serviços gráficos
indispensáveis, discriminados no subitem .. Serviços Gráficos·
Despesas Dirotus"', constantes da Opção I, conforme documento
arquivado nu SEPLAN. No caso de não fornecimento desses meios,
intrum cm exigibilidade imediata, sctn necessidade de termo aditivo,
"custos previstos nos subitens "Aluguéis, Ãgun "Energia Eli:trica"
: "Serviços Gráficos" das "Despesas Diretas" da Opção I do
documento "Estimativa do Custo do Projeto de Reforma", em
poder do Estado, depositado nu SEPLA N.
6. O Estado assegurará permanentemente à "KNOW-HOW" todo o material, desposas de processamento e mão-de-obra necessllrios
a processamento de dados, durante o desenvolvimento da Reforma.
7. As despesas decorrentes do cumprimento deste contrato,
correrão, no exercício de 1971, por conta de dotação consignada no
Orçamento do Estudo, tabela 3.01.03 - Comissão de Desenvolvimento Económico do Estado do Amazonas- CODEAMA, fican- ·
do assegurado, para o exercício de 1972, a inclusão no orçamento da
CODEAMA, de dotação que possibilite o cumprimento total do
contrato.
8. O Estudo procederá no empenho prévio global dos recursos
comprometidos na forma deste contrato. O empenho dos
compromissos re\utivos ao exercício de 1971 será realizado nu data
da assinatura deste contrato, o relativo a 1972, ''"data em que passar
a vigorar o respt:ctivo orçamento.

9. Os técnicos do Estudo participarão ativumente da execução
dos projetas, com o fim de assimilarem os métodos do trabalho e a
tocnologiu empregada pelos consultores. A autoridade e a responsabilidade executiva das açõcs previstas ou implícitas no objcto dos
serviços serão sempre atribuidus à Secretaria de Estado c a funcioná
rios graduados com nível de supervisão, objetivando capacitá-los a
liderar. influir e dar continuidade, sem futura dependência de terceiros, ao processo de renovução permanente das instituições
Jdministrativas, contribuindo simultaneamente para cumprimento
Ju dirotivu governamental de aumento do nfvel d~ competéncia dos
;orvidoros públicos do Estudo.
10. Independente du pnrticipaçi\o utivu de servidores dos
órgUos c entidades du udministruçào diretn ou indirctu, nu i~pluntu·
çrto do projeto sctoriuis, referida no item 9, o Estado fornecerá à
"KNOW-HOW'" em curúter permanente u seguinte contrapurtida de
pessoal: I (um) consultor cspociulistu, 2 (dois) auxiliares administrativo.<, 2 (dois) técnicos em administruçi\o, I (um) des.enhistu. O pessoal
mencionado, que substitui precisamente n purte du equipe t~cnicu du
"KNOW-HOW" cuncoludu pelo Estudo face à límituçi\b de recursos, scrí1 sc\ccionudo c indicado nominalmente pela KNQW.
11

-136HOW" ao Estudo, entre técnicos e auxiliares administrallvos de qua·
lificações compatíveis com as exigi:ncias dos serviço•
11. Não haveril, sob hipótese alguma, reajustamcntq. ~o ,custo
contratado no corrente exercfcio, salvo nas hipóteses constantes dos
itens 3, 4, 5 e 6 desta Cláusula.
CLÁUSULA V- RESCISÃO
I. lnadimplemento, por uma das partes contratantes, de qual.·
quer cláusula contratual, autorizará a outra a suspender a respectiva
contraprcstução, independentemente das medidas judiciais' cabíveis,
juros de mora, correção monetária c outras sanções aplicáveis na
forma da Lei.
2. O presente contrato só poderá ser rescindido por uma das
partes, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias c pagamento do valor
de 10% (dez por cento) à base das prestações vincendas.
'
CLÁUSULA VI- MODIFICAÇÃO
,
Fica acordado entre o Estado e a Know-How que, durante a
execução da Reforma os projetas c atividadcs mencionados na
Cláusula I deste contrato, poderão sofrer modificações, com a finali·
dade de adequar os meios a situações novas. Essas mudanças serão
ditadas pela conveniência do serviço estadual c fixadas pelo
Estado, através da SEPLAN, de comum acordo com o Diretor do
projeto (Da Know-How).
CLÁUSULA VIl- VIGBNCIA
O presente contrato está em vigor desde o dia 1•-4-71, não se
responsabilizando o Estado caso o Tribunal de Contas não o registre.
CLÁUSULA VIII- FORO
Para qualquer dúvida que porventura venha a surgir na
execução do presente contrato, e de sua interpretação, fica eleito o
foro da cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas sobre
qualquer outro, por maior privilégio que tenha ou venha a ter.
A comprovação da capacidade técnica, a idoncidadejur!dica c
financeira da Know-How segue em documento anexo ao presente
contrato.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes acei·
ta r todas as condições estabelecidas nas cláusulas do presente contra·
to, sujeitando-se a todas as disposições legais cm vigor sobre o
assunto, assinando-o em 2 (duas) vias para um só efeito legal, na
presença de duas testemunhas e do Excelcnt!ssimo Senhor Go·
vernadcir do Estado.
Manaus, 5 de maio de 1971. - Delile Guerra de Macêdo,
Secretário de Planejamento · Coordenação Geral. - Paulo Freire
Silva, Gerente Geral- Know·How Consultores Ltda. ~ Cel, En~
Joiio Walter de Andrade, Governador do Estado do Amazonas.
Com relação à restauração do Teatro Amazonas, outra grande
iniciativa do Governo João Walter, ~s nossos macarthlstas. da
corrupção não deixam por m~.nos o desperdício de imaginação.
Citando, às vezes, diários oficiais do Estado e numa esquisita conta·
de-chegar conseguem um total imaginário de trinta e sete milhões de
cruzcíros c isso u~~em contar com outros imaginários onze milhões
fornecidos pelo Governo Federal, através do MEC" e outras cere·
brinas "ajudas for'necidus pela UNESCO, Fundação Rockfeller,
Fundaçü<. Gulbenkian e as Embaixadas da Grà·Bretanha, da Ale·
manha Federal e da /(ustrin.
Na verdade, Srs. Senadores, a rcstuuraçüo do Teatro Ama·
zonas, que demandou serviços altamente técnicos e especializados,
foi realizada por uma firmujâ testada em trabalhos daquela natureza
c o contrato respectivo foi de administração, acompanhado de r!gidu
fiscalização de engenheiros, ti:cnicos especialistas e 1'\istoriadc;>res.
Como declarou o próprio Governador Joüo Walter de Andrade, "ao
contrato inicial (estimativo), foram acrescidos dois termos aditivos,
custundo a obru uproxlmadumente vinte c seis milhões de cruzeiros,
sendo quinze milhões do Governo do Estudo e onze milhões do Go·
verno Federal, através da Secretaria de Planejumento da Presidência
da Rcpúbli«l.

Quanto à UNESCO, às Embaixadas e às Fundações Culturais
citadas, ao que sei, e pode ser comprovado, se limitaram a aplaudir a
restauração do Teatro, nilo concorrendo, sequer, com um só centavo,
·O Sr. Auausto Franco (Sergipe-ARENA)- V. Ex• dá licença
'laru um upartc?
O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA)- Com muito
prazer, Senador Augusto Franco.
O Sr. Augusto Franco (Sergipe-ARENA) - Ilustre Senador
do Amazonas, José Esteves, conheço o Coronel João Walter de
Andrade, ex-Governador do Amazonas, de~de a infância, pois é fi •.
lho de Sergipe. Sempre foi homem probo c correto no meio civil c
com seus colegas militares. Estive durante
seu Governo cm
Manaus, e verifiquei inúmeras obras d,e porte, para a infra-estrutura
do Amazdnas, Aproveiio pura dar meu testemunho da idoneidade
desse homem público que deve merecer todo o acatamento pela sua
personalidade, e pelo homem de governo que foi, no quadriénio pró·
ximo passado. Muito obrigado a V, Ex•

I.

o

O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA) - Muito
obrigado, Senador Augusto Franco, Seu aparte, que muito me
honrou, fará parte do meu discurso.
Sr. Presidente, nüo tenho temperamento para elogiar, s~bretudo
aqueles que estão no poder, e se faço este pronunciamento no dia de
hoje, í: por um dever de consciência, considerando a condição do Sr.
João Walter de Andrade, de ex-Governador do meu Estado. Nada
lhe devo. Durante seu Governo, mantive, simplesmente, com S. Ex•
relações de ordem particular, e por isso sinto-me à vontade para
pronunciar este discurso.
O Sr. ltalívio Coelho (Mato Grosso-ARENA) - V, Ex• me
concede um aparte, nobre Senador'?
O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA)- Com muita
ho'n'ra Senador ltal!vio Coelho,
O Sr.ltalívlo Coelho (Mato Grosso-ARENA)- V. Ex•, nobre,
Senador José Esteves, não faz simplesmente o elogio pelos méritos
reconhecidos no Governador de seu grande Estado. V. Ex• retrata
uma situação de grande progresso, de uma boa administração bem
organizada, com planejamento do desenvolvimento daquela área to·
da, não só da parte cultural, através da reforma completa do maior
teatro brasileiro- nosso orgulho, representativo da época áurea da
borracha, hoje novamente em ntividade - mas também da parte
económica, que caracteriza aquele grande rincilo brasileiro. V. Ex•
nos dá uma demonstração bem clara de que na Amazônia o brnsilei·
ro também está de mangas arregaçadas para construir grandes dias,
que a nossó História registrará, a beneficio das gerações futuras. O
Amazonas, como Mato Grosso, que tenho a honra ·de representar,
ào lado de outros Estados já tilo desenvolvidos; do Sul e do Leste,
estão formando um novo Brasil, Em que pesem as vozes de pessimis·
mo, estou com·V. Ex•, tomado do mais sadio otmismo no que respci·
tu ao destino da nossa Pátria.
O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA) -Obrigado a
V. Ex•, ns:~brc Senador llal!vio Coelho. O seu aparte, que veio
abrilhantar o nosso pronunciamento, será, com muita honra,
incorporado no nosso discurso.
Sr. Presidente, jÚnto. ao presente pronunciamento o Balanço
Geral do Estudo do Amazonas, ~eferente no uno de 197~, constante
do Processo n•·254/75, e aprovado n~o só pelo Egrégio Tribunal de
Contas do Estado~ aliás com elogios à exuçüo da Administração
Estadual por unanimidade, - como também, pela Assembléia
Legislativa amazonense, cuja maioria í: do Movimento Democrático
Brasileiro, através do Decreto Legislativo n<'242, de IO.dejulho do
corrente uno, Desnecessârio salientar que tais contas aprovadas pela
maioria dos udverslorios do ex-Governador Joüo Walter de Andrude,
:ncumpnm us referentes à restuurnçi\o do Teatro Amazonas.

~

I

I'
I
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Contas do Amazonas:
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Sr, Presidente, nilo bustusscm as minhas palavras, cstd também
'uqui o telegrumu enviudô por S. Ex• o Generul·de·Exército, Rodrigo
Octnvio Jordilo Rumos, um dos responsdveis pela condução de Joilo
Walter de Andrade uo Governo do meu Estudo, telcgramn esse que·
pussuril, nnlntegru, u constar do meu discur<n•
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Telegrama
Cel. João Walter
Praia do Flamengo 98 Ap. 1009
Rio de Janeiro- RJ
Bras!Iia-DF, Tel. 18004 063 22 1450
· . Apraz-me m~nifestar prezado amigo viva repulsa como brasilei·
"ro et ·amazônida criticas infundadas levantadas contra seu grande
governo conforme evidenciam realizações objetivas por mim
testemunhadas todo estado nos setores financeiro vg educação vg
saude vg energia et outros dentro um plancjamento coordenado et
coerente et controles administrativos .i• ap(ovados orgãos legais
Rodrigo Oc:tavlo
·
O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso - ARENA) - Permite
V. Ex• um aparte?

ao Excelentissimo Senhor Presidente da República, a solicitação
formulada pelo ex-Governador do Amazonas, Engenheiro João
Walter de Andrade, no sentido de que o Chefe da Nação mande
proceder à mais rigorosa apuração dos fatos delituosos que lhe estilo
sendo imputados. Tal providência, aliás, sem prcjuizo do rigor com
que deve ser executada, deveria ser mais ampla - para abranger
todas as denúncias com que elemcn!OS da Oposição vêm tentando
atingir destacad'as· personalidades do nosso Partido e do próprio
Governo.
Sabemos todos, inclusive os elementos responsáveis da Opo·
sição, que o Governo do eminente Presidente Ernesto Gciscl não acoberta a corrupção em nenhuma de suas formas. Mas agora, o que
precisa também ficar bem claro é que o Governo não pode nem deve
tolerar a calúnia organizada c irresponsável, que nilo podendo derruir o sistema politico. dominante, procura solapá-lo através de uma.
guerra santa às avessas, contra os homens públicos que o apóiam c o
servem patrioticamente.
Para finalizar, leio a carta dirigida pelo Coronel João Walter ao
Vice-Prcsidentc Executivo do Jornal do Brasil, no seguinte teor:

O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA)- Com muito
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prazer.
'O Sr. Saldanha Derzl (Mato Grosso-ARENA) - Nobre
Senador José Esteves, é com muito prazer que faço incorporar ao
discurso de V. Ex• as minhas palavras de admiração pelo ex·
Governador do Amazonas, Coronel João Walter de Andrade. Estive
duas vezes naquele Estado c fui testemunha da grande obra que João
Walter encetou. naquela unidade federativa. Ele deu, realmente, a·
arrancada para a industrialização e o desenvolvimento de seu
Estado. Tive cantata com s; Ex• e saí profundamente
impressionado pelo seu alto espirita p~blico c pelo desejo de servir
ao Estado do Amazonas, como realmente serviu o Coronel João
Walter. Hoje é bonito, é praxe, todo mundo - c á imprensa,
principalmente - assacar contra a honra dos ex-Governadores que,
muitas vezes, não têm oportunidade ou não têm uma tribuna para
virem se defender. e um "exemplo perigoso. Devemos respeitar,
realmente, aqueles que dilo tudo de si para a grandeza do seu Estado
i: para a grandeza de nossa Pãtria. Silo homens que merecem o nosso
respeito c a nossa admiração. E_ estou certo de que a administração
do Coronel João Walter e a sua correçi!o no conduzir os sorviços
p~blicos daquele Estado nos afirmam que devemos ter, cada vez'
mais, admiração por todos aqueles que têm·se dedicado, com o'
sacrificio pessoal, a servir ao seu Estado e à sua Pátria. E este. 1: um
dos exemplos: o Coronel João Walter, pelo qual tenho respeito c
admiração, tendo-o nb mais alta conta de homem correto e honesto.
O SR. JOSt ESTEVES (Amazonas-ARENA)- Sr. Senador
Saldanha Dcrzi, agradeço o seu aparte, especialmente considerando
que V. Ex• teve oportunidade de ver, de perto, a obra do Sr. Joilo
W~lter de Andrade. V. Ex•, ao dar o seu aparte, fé·lo com muita
justiça àquele homem que hoje 1: atacado mas a quem já se começa a
fazer justiça por sua grande obra administrativa. Quero, mais uma
vez, repetir: nào encaminhei a indicação de um continuo sequer,
Minhas relações com o ex-Governador João Walter não passaram de
relações protocolares. Não lhe devo coisissima nenhuma. "Mas,
revolto-me quando aqueles que ontem receberam favores, aqueles
que ontem viveram gozando das benesses, dos favores do cntilo
Governador, hoje, nilo têm a menor cerimônia de ir à tribuna para
lhe assacar infâmias.
·sr. Presidente c Srs. Senadores, 1: por este motivo que me
encontro aqui, c se fosse ele o Governador do meu "Estado, como é
hoje o Ministro Hcnoch Reis, nilo estaria aqui para defendê-lo ou
elogiá-lo, porque nilo tenho temperaJncnto para isso. Todavia, por
um dever de consciência, estou nesta tribuna para dizer a verdade.
Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Ao deixar a tribuna c nprovcitando a oportunidade deste meu
pronunciamento, gostaria de dirigir um veemente e caloroso apelo à
.eminente Liderança do Governo nesta Casa, para que reitere, junto

limo. Sr.·
Dr. M. F. do Nascimento Brito
Dignissimo Vice-Prcsidentc.Exccutivo
Jornal do Brasil
Sr. Diretor:
Com a atenção voltada para a matéria publicada cotr
destaque na edição do dia 17 do corrente desse responsâvcl
diário, sob o titulo "Corrupção é investigada de Norte a
Sul", li o tópico referente ao Estado do Amazonas, que tive a
honra de governar no quadriénio 1971/1975.
Homem público, sinto-me no dever de informar a V. S•
que nesta data estou me dirigindo ao Exnio. Sr. Presidente da.
Rep~blica, .General Ernesto Geisel, solicitando providências
superiores visando à apuração completa dos fatos relacionados no tópico referido e outros que julgar necessário.
Confesso minha total solidariedade ao pensamento exposto pelo Exmo. Sr. General Augusto Fragoso, Ministro do'
Superior Tribunal Militar ... , "nenhum pais salva a sua reputação com os abafos c mantilhas da corrupção encapotada''.
E o faço como uma decorrência natural e lógica de quem participou ativamentc da Revolução de 1964, empunhando a
bandeira do combate à corrupção e à subversão.
Respondo liminarmente as acusações arroladas no aludido tópico:
As prestações de contas relativas aos exercicios de 1971,
1972, 1973, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas doEstado-e referendadas pela Assembléia Legislativa; a prestação
de contas relativa ao exercício de 1974, encaminhada ao Tri·
bunal de Contas em 31 de janeiro de 1975, acaba de ser aprovada e referendada _pelo Decreto Legislativo n• 242, de
10-7-75, pulílicado no Dl6rlo0Dclal de 15·7-75,
·'
Ao transmitir o Governo ao meu Ilustre sucessor, o fizemos sem compromissos financeiros, .com um orçamento sem
deDclts, e o funcionalismo e fornecedores pagos até o dia, 14
de março de 1975, deixando no Banco do Estado do Ama:
zonas depósitos no valor de 47 milhões de cruzeiros.
A prova insofismável do que afirmo está no documento
conclusivo, preparado pelas autoridades financeiras do Governo Federal, quando das sucessivas reuniões e debates ha·
vidos com os recém-empossados Governadores c seus Sccrc·.
tários de Fazenda. O Jornal do Br11II deu amplo noticiário a
respeito.
O Amazonas./: o grande pólo da Amazônia Ocidental.
Com uma taxa de ocupação inferior a um (I) habitante por
quilómetro quadrado, representa o grande desafio à Rcvolu·

-142çao de 1964. Somar esforços, eliminar o paralelismo de nções,
objetivur a convergência de vontades e intetigi:ncias, o "dar
as milos" enfim, deve ser a tônicn pura quantos brasileiros se
sintam capacitados a emprestar sua parcela de colaboração
leal e honesta, como um dever patriótico, visando Integrar e
Desenvolver regiho tão nobre e rica.
A Reforma Administrativa e· à implantação de um sis·
tema de Planejamento sério e atuante foram medidas da
maior repercussão, favorecendo o Estado a participar das
grandes oportunidades e ofertas com que o Governo Federal
acenava.
A cmpresa·no.rdestina Know-How.-em trabalho conjunto
com a Universidade do Amazonas e o Instituto Euvaldo Lo·
di, da Federação da Indústria, elaborou 151 projetas, no pra·
io de 18 meses, sem reajuste, pelo valor total de
CrS 3.537.85 I,00, abrangendo os campos:
-estruturas operacionais de órgãos novos (Criação);
- estruturas operacionais dos órgãos existentes (reformas);
- Sistema de Orçamento;
-Sistema de Pessoal;
- Sistema de Materia! e Serviços Gerais;
- Desenvolvimento di: Pessoal.
A implantação da modernizacão administrativa teria d<
;er necessariamente progressiva. 70% dos projetas foram im·
nlantudos no auadriênio, abrunuendo todas as áreas da admi·
nistraçilo e em particular no sistema de pessoal, com medidas
enérgicas tais como:
-redução de cerca de 650 cargo> públicos:
- redução aproximada em 50% de todos os cargos de
confiança e funções gratificadas;
- extinção de cerca de 20 Conselhos e Coininõcs cujos membros ganhavam 5 salários mínimos por mês;
·
- e~tabelecimento de concursos públicos para o Magistério,
Polícia Civil, Secretaria da Fazenda (fiscais), Secretaria de Saúde
(mí:dicos), etc.
- Restauramos e reformamos o belo templo de arte que é o
Teatro Amazonas. Os serviços altamente técnicos e especializados
estavam a exigir que se encontrasse uma firma testada em trabalhos
daquela natureza. E o fizemos através de contrato por administra·
ção, enquadrado na Legislação Federal c acompanhado por rígida
fiscalização de engenheiros, técnicos, especialistas ·c historiadores.
Ao contrato inicial (estimativo), foram acrescidos dois termos aditi·
vos, custando a obra aproximadamente 26 milhões de cruzeiros sendo IS. milhões do Governo do Estado c li milhões do Governo Federal.

que marcurilo, festivamente, data tilo relevante para as comunicações no Estudo de Santa Catarina terão como ponto alto uma
palestra sobre o sistema nacional de telecomunicações a ser proferida
pelo Ministro das Comunicações, Quandt de Oliveira.
Logo após essa palestra, os Diretores do Jornal de Santa
Catarina c da TV Coligadas de Santa Catarina prestarão uma home·
nagem no Ministro Quandt de Oliveira, no Tabajara Tênis Clube
daquela cidade. Convidado para participar dessas festividades,
.infelizmente não pude ausentar-me desta Capital. Cumpro, no entretanto, o grato dever de vir a esta Tribuna para saudar as duas
empresas que hoje aniversariam e que tanto têm servido no meu
Estudo. f: com satisfação, que saúdo Diretores c todos que trabalham 1
naquele jornal e na TV Coligadas, desejando-lhes felicidade e que
prossigam sempre firmes, na defesa dos interesses catarinenses, num
trabalho permanente de continua e sempre maior identificação com
o povo de Santa Catarina.
Devo, ainda, solidarizar-me com as homenagens que serão pres·
tadas, hoje, à noite, ao eminente Ministro Quandt de Oliveira, que, à
frente do Ministério das Comunicações, vem dando nova e decisiva
contribuição para u gi,gantcsca transformação brasileira no setor das
telecomun'icuções.
Expressando minha satisfação por ver S. Ex• visitar o meu Esta·
do, ali recepcionudo pela sociedade catarinense, felicito-o pelo
magnífico trabalho que desenvolve no Ministério das Comunicações,
ao qual já vinha, há anos, prestando colaboração da maior
relevância,
Sr. Presidente, aproveito ainda o ensejo para registrar que no
dia IS do mês findo transcorreu o 41• aniversârio de fundação de A
Gazeta, dinâmico órg~o da imprensa do Estado de Santa Catarina.
Fundada por Juiro Callado, A Gazeta apresenta notável folht
de serviços prestados ao meu Estado. Seu fundador lutou com
dificuldades c obstáculos consideráveis; somente graças a seu espíritc
destemido e à força do seu ideal conseguiu manter a folha que agora
festejou o seu quadragésimo primeiro aniversário.

Sob a direção da jornalista Maria lná Vaz, sua prorpietária, A
Gazeta, prossegue, hoje, nos mesmos rumos iniciais, sob a inspiração
dos ideais que levaram à sua fundaç~o: bem-servir ao povo catari·
nense, nu prática de um jornalismo sadio e moderno.
Conforme testemunham aqueles que trabalham naquele jornal,
sua Diretoru-proprietária herdou coragem e fibra, graças às quais
prossegue com o mesmo destemor a Jornada começada há 41 anos
atrás,
Congratulo·mc·com o evento, felicito a jornalista Maria lnâ Va1
e, por seu alto intermédio, a todos que com ela colaboram, for·
mulundo votos pura que A Gazeta mantenha, sempre, posição ina·
balável de luta na defesa dos altos interesses de Santa Catarina,
- A bem da verdade, devo registrar que, jamais rcceb1 modernizando-se sempre a fim de que continue autêntica escola de
qualquer proposta de emprego da firma encarregada da recuperação jornalismo!
do Teatro Amazonas, ou de qualquer outra firma ligada ao Estado.
O Sr. ltalivlo Coelho (Muto Grosso-ARENA) - Permite-me
Estou, não u procura de emprego, mas, como sempre à disposição d<
V.
Ex•
um aparte'!
um trabalho sério ehonesto por dias melhores para o meu País.
Atenciosamente, Joio Walter de Andrade,"
·
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA) - Pois
Era· o oue tinha a dizer, (Multo bem! Palmao.)
não.

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Com a palavra o
nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com u palavra o nobre Senador Milton Cabral. (Pausa,)
S. Ex• não está presente.
Com u palavra o nobre Senador Otuir Becker.
O SR. OTAIR BECKER (Santa Catarina-ARENA) (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorre hoje mais um aniversário de fundação do Jornal de
Santa Catarina e da TV Coligadas de Santa Catarina, sediada na bela
cidade de Blumenau. Trata-se de uma data significativa puru o meu
Estudo e QUe 111 será objcto de especial comemoração. As solenidaaes

O Sr, ltallvlo Coelho (Mato Grosso-ARENA) - B com
grande prnzer que interfiro no seu discurso, em que V. Ex• homenn·
geia a imprensa de Santa Catarina, através desse grande matutino, A
Gazeta. Por coincidência, está nu Ordem do Dia, no item 'de hoje, 0
projeto de lei que dá possibilidade nos proprietários de jornais, em
cidades de atê cem mil habitantes, de se tornarem jornalistas, dentro
do decreto-lei que regulou o assunto, uma vez que o requeiram.
dentro de noventa dias. Uma outra emenda aprovada dâ a possibili-(
dade a que di retores e proprietários de empresas jornallsticas, existentes em outrns cidades, também Capitais, possam valer-se do
mesmo beneficio legul. Veja assim V, Ex• que o Congresso está
atento à cvoluçào dn imprensa, principulmentc da pequena imprensa
de tudo o interior do Puls, a fltn de que elu goze dos beneficias c.
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ficada profissão. V, Ex• ,representa- penso cu- o pensamento de
todos nós, ao homenagear, através de A Gazeta, toda a Imprensa
brasileira. Muito obrigado u V. Ex•
O Sr. Otalr Be.:ker (Santa Catarina-ARENA).- Agradeço ao
eminente Senador ltuiívã'o Coelho a.sua participui;.ilo e peço:lhe per·
missão para incorporar ao rri~u discurso esse seu aparte.
Para. encerrar, Sr, Presidente, declaro que de minha parte
também sou inteiramente favorável a que se estenda essa medida aos
jornalistas do interior deste País que, de forma destemida, patriótica
c, diga-se de passagem, com muitlssimos sacrifícios, praticam esta
árdua tarefa de comunicar, de prestar à população interiorann toda
sorte de informação, inter·relnção e, sobretudo, desenvolvimento de
nossas regiões do interior brasileiro, Mui to obrigado, (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- Está terminado o
período destinado ao Expediente.·
Estilo presentes nu. Casa 32 Senadores,
Passa-se à
ORDEM DO DIA

editorial "A Estagnação da Agricultura Nordestina",
publicado no Jornal O Estado de São Paulo, de 27 de agosto
de 1975.
A matéria deixa de ser vot"da pot falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE(Wilson Gonçalves) -Item 5:

Discussão,. em turno único, da redução final (oferecida
pela Comissão de Redaçilo em seu Parecer n• 321, de 1975)
dus emendas do Senado ao Projeta de Lei da Câmara n• 23,
de 1973 (n• 2.232-D/70, na Casa de origem), que qcrescenta
parágrafos uo urt, IOdo Decreto· lei n• 972, de 17 de outubro
de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Nilo·havendo quem queira discuti-ln, encerro a discussão,
A redução final é consider~du definitivamente aprovada, inde·
pendentemente de votação, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
A matéria voltará à Câmaru dos Deputados.
J;: a seguinte a redução final aprovada

Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 54, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 334, de 1975), que suspende a proibição contida na Resolução n• 58, de 1968,
revigorada pelas de n• 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974,
todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Meridiano (SP) eleve, em Cr$ 590,000,00
(quinhentos e noventa mil cruzeiros), o limite de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
- de Con•tituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
A matéria deixa de ser votada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 60, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 375, de 1975), que suspende a proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, to·
das do Senado Federal, para permitir que u Prefeitura Muni·
cipal de Silo Paulo eleve em Cr$ I.000.000.000,00 (um bilhão
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade
juridicidade,

t

A matéria deixa de ser votada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 364, de
1975, de nutoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
solicitando u transcrit;~lo, nos Anuis do Senado Federal, da
Ordem do Diu do Senhor Comandante du AMAN, General
de Brigada Túiio Chagus Nogueira, lida durante as solenidades de entrego do espndim du turmu "Murechul Eurico
Gnspar Dutra", cm 23 de ugosto de 1975.
A mutériu deixa de ser votl(du por fui tu de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 373, de
1975, de uutoriu do Senhor Senador Muuro Benevides, solici·
tundo u transcrição, nos Anuis do Senudo Federal, do

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei
do Câmara n• 13, de 1973 (n• 1.231'0/70, na Casa de
origem),
EMENDA N•
(Corresponde à Emenda n• I, à Subemenda à
Emenda n• 2 e à I • parte da Emenda n• 3)
. Dê-se ao§ 3• do art. IOdo Decreto·lei n• 972,'de 17 de outubro
de 1969, a se•uinte rcdaçun·
. "§ 3• Nos municípios com população inferior a cem mil
habitantes, os dirctores-proprictários de empresas jornalisti·
cus que, comprovada mente, exerçam a atividade de jornalis·
ta há mais de 5 (cinco) anos, c desde que sejam filiados à
Associação de Imprensa e no Sindicato de Jornalistas do rcs·
pectivo Estado, poderão, se requererem ao órgão regional
competente do Ministério do Trabalho, dentro de 90 (novcn·
ta) dias, contados da publicação desta lei, obter também o
registro de que trata o art. 4•, mediante apresentação de pro·
va de nacionalidade brasileira c folha corrida,"

EMENDA N•2
(Corresponde à 2• parte da Emenda n• 3)
Acrescente-se o seguinte:
"§ 5• Os dirctores-praprietários de empresas jornalisti·
cus localizadas em distritos das capitais poderão, igualmcn·
te, obter registro, nas mesmas condições estabelecidas no
§ 3•

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves l-Item 6:
Discussão, cm turno único, do Parecer n• 367, de 1975,
da Comissão de Reluções Exteriores, que conclui pelo repu·
blicuçilo do texto du Convenção Sobre o Regulamento
Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar, aprovado
pelo Decreto Legislativo n• 77, de 31 de outubro de 1974.
Em discussão o purecer, (Pausa.)
Nilo hnvcndo quem queira discuti-lo, encerro a discussão
A votução lica udiuda, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 7:
Discussão, em primeira turno, do Projeto de Lei do
Scnndo n• 41, de 1975, de autoria do Senhor Senador Leite
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do Código de Processo Civil, tornando ·impenhorável a casa
de moradia quundo, sendo o único bem imóvel no patrimô·
niodo devedor, constitua sua residência efetiva,tendo
PARECER, sob n• 351 ,'de 1975, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc e, quanto ao mérito, pela aprovação com as
Emendas de n•s I e 2·CCJ ,que apresenta.

O desencanto foi·sc tornando tão grande e tão generalizado, que
o corpo técnico da SUDENE terminou desfalcado de grandes cJc..
mcntos, saldos em busca de outros mercados de trabalho .mais
estimulantes.
Hoje, -hã quem diga que a SUDENE é, sobretudo c quase tilo·
somente, um órgão aprovador de projetas. Já não é, de fato, aquela
agência de desenvolvimento regional, à qual cabia definir a sua potrti·
ca de desenvolvimento c o plancjamento global da economia do Nor·
deste, bem como a' coordenação dos. seua investimentos p6blicos,
notadamcnte cm relação à aplicação dos recursos federais nas obras
Sobre a mesu, requerimento que será lido pelo Sr. t•-Secrctário,
de infra-estrutura. Seus planos !lirctores, em grande parte descumpri·
f: lido o seguinte
dos, terminaram até por deixar de existir.
O fato é que, aos 16 anoa de sua existência, aumenta o dcsequili·
REQUERIMENTO N• 391, DE 1975
brio regional entre o Nordeste c o Brasil como um todo, cm espeé:ial
Nos termos do art. 310, alínea uc''. do Regimento Interno, re- o Sudeste do Pais. Com efeito, após 1968 -época dos desvios do
queira adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 41.' 34/18 para outras âreas de atividadc; ócasionando as rcn6ncias do
de 1975, que acrescenta alínea e parágrafo único ao artigo 649 do General Afonso Augusto de Albuquerque Lima, do Ministério do
Código de Processo Civil, tornando impenhorável u casa de moradia Interior, e do General Euler Bentes Monteiro, da Superintendência
quando, sendo o único bem imóvel no patrimônio do devedor, cons· da SUDENE - as taxas de crescimento do PIB no Nordeste vêm
titua sua residência efctiva, a fim de ser feita na sessão de 3 de outu· .sendo inferiores às do Brasil, acentuando as disparidades· dos nlvcis
bro de1975.
de desenvolvimento. (Quadro n• S c Grâfico n• I, cm anexo.)
Sala das Sessões, cm 5 de setembro de 1975.- Ruy Santos.
A participação dá renda per càplta do Nordeste vem declinando,
igualmente, em relação à do Pais, como um todo. (Quadro n• 6 e
Grâfico n• 2, cm anexo.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Por falta de
Declinou, também, substancialmente, a participação do Nor·
quorum, deixa de ser votado o requerimento e, em conseqUência, fica
deste no total de investimentos realizados no Brasil, (Quadro n• 7 c
sustada a discussão do projeta. (Pausa.)
Grâlico n• 4, cm anexo.)
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Assinale-se, da mesma forma, que a participação da produção
Há.)linda, oradores inscritos.
industrial do Nordeste vem declinando cm relação à produção
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
industrial do Brasil, o que demonstra que o desvio de recursos dos
incentivos fiscais para reflorestamento, pesca, turismo- depois PIN
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) (Proauada c PROTERRA - repercutiria negativamente no processo de
industrialização regional. (Quadro n• 8 c Grâlico n• 5, cm anexo.)
o ieplate discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como Deputado Federal, na legislatura passada, levantamos a.
De igual modo, a participação da produção agrlcola do
voz, reiteradas vezes, cm defesa da SUDENE. Apontâvamos-lhe des· Nordeste no total da produção agricola nacional - que vinha
vios c defeitos e reconheciamos-lhe méritos c aspectos positivos.
aumentando até 1968 - vem decrescendo, nos anos recentes.
Louvamos, não raro, investimentos industriais havidos; as (Quadro n• 9 c Grâfico n• 6, cm anexo.)
grandes realizações no campo da infra-estrutura cconômica e no
Os novos programas surgidos ~ PROTERRA, PROVALE,
conhecimento e uso dos recursos naturais da Região; o crescimento POLONORDESTE, etc - foram, de certa forma, deixando para
da economia do Nordeste ·que, em dada época, foi maior que o da trâs a outrora poderosa SUDENE.
pr6'pria economia do Pais como um todo,
Houve, é certo, crescimento económico, acúmulo crescente de
Criticâvamos, igualmente, as distorções do processo de de- capital, enriquecimento de emprcsârios, mas a. espinha dorsal de'
senvolvimento que nos era oferecido. Investimentos que nem sempre nossa politica descnvolvimcntista nilo foi atingida - que seria,
se deram nos setores estratégicos para o desenvolvimento. O bene- sobretudo, a superação do dcscquilibrio existente entre o Nordeste c
ficiamento dos grandes grupos cconõmicos, cm especial grupos o Sul do Pais, enfrentando-se, pari ,._,o problema do desemprego
internacionais, em prcjuizo dos empresários daRcgiilo, com o alija· regional. Este, por sinal, continua a grassar, entre nós, c até mesmo a
mente, sobretudo, dos pequenos c médios industriais- deslocando- se agravar. Ainda cm 8 de abril último, informava-nos Atualldade
se, assim, cada vez mais, o nosso poder de decisilo económica. A Ecoaõmlca de O Eatado de S. Paulo:
aprovação de projetes nem sempre levando cm conta os recursos
'.'Recente estudo da SUDENE chegou à conclusão que
naturais de que somos bem dotados. A intermediação desbragada
de 1968 a 1972 não houve qualquer crescimento da oferta de
na obtenção de recursos do 34/18, a encarecer o custo dos empreemprego na área industrial nos Estados nordestinos. No total
endimentos. A reestruturação da economia agrária, que, anunciada
da mãO:.dc-obra economicamente ativa, a participação do
sucessivas vezes, até hoje nilo foi cfctivada. Os projetes de coloniza·
sctor. primârio (àgricultura c pesca) passou de 57,7 para
ção inacabados. Os de irrigação, irrcalizados.
57 ,0%; do seto r secundário (indústria) de 14,0% para 12,7%."
Protestamos, seguidamente, contra o desprestígio votado à nos·
sa agência descnvolvimcntista. A desconfiança c até a hostilidade
O fato é que, cm termos de distribuição social, a riqueza
com que vinha sendo tratada, A negativa dos instrumentos, de que produzida nilo terá chegado ao povo que, cm verdade, continua cm
necessitava, à execução de sua politica reformista.
péssimas condições de vida.
Clamamos contra o corte •. nos recursos previstos cm seus pia··
Aliás, a exemplo do modelo nacional, a nossa politica
nos dirctorcs. A queda de sua participação na Receita da Uniilo. A dcscnvolvimentista levou-nos, também, a uma crescente concentra·
sua participação, cada vez menor, nos investimentos pOblicos do çilo de renda. (Quadro n• lO, cm anexo,)
Nordeste, diminuindo, conseqOcntcmcntc, seu poder de coordena·
ção. A alteraçilo do mecanismo de incentivos fiscais cada vez lhe
Aqui temos O Eetado de S. Paulo de 18 de abril, cujas manchetes
refletem bem a utual situação: "Nordeste: houvc·rcpetiçilo de velhas
dando menos participação percentual nos recursos do 34/18.
Já cm 1971, cm discurso que pronunciávamos na Câmara dos promessas: agora só resta recuperar o tempo perdido",
Poderia parecer que se tratava, talvez, de um conclave de oposi·
Deputados, a S de muio, apresentávamos quadros comprovadores
çilo a analisar os resultados prllticos da politica dcsenvolvimentiRtA
dessa situacilo. (V cr. em anexo, os Quadros n•s I. 2. 3 c 4.)
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de autoridades oficiais. Ei~, por exemplo, um tópico que diz:
"De maneira velada,· o Ministro do Interior Rangel
Reis, c o Sccrctllrio de Plancjamcnto, Ministro Reis Vclloso,
criticaram toda a ·política dcscnvolvimcntista para o
Nordeste que vinha sendo executada pelo Governo anterior,
sem admitir, contudo, que seriam feitas modificações radicais
nos programas anteriores iniciados.''
E, num·a outra parte, encontramos:

[t

I

I

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Que esta
conclusão não seja apenas do Senador Marcos Freire, nem nossa, do
MDB, nem sequer do Senado Federal; na verdade é do próprio
ór~ão dcscnvolvimcntista, como aqui está:

.. Esses resultados, se comparados com as meias oc cresci·
mente firmadas para a Região nos próximos anos, podem ser
considerados insatisfatórios,"
Portanto, é n própria Secretaria-Executiva da SUDENE que o
reconhece.
Com satisfação, damos o aparte inicialmente solicitado pelo ilus·
trc Senador Ruy Carneiro.

"Devemos recuperar o tempo p"rdido" - afirmou o
Ministro Rang~l Reis, ao abrir a reunião. O Ministro Reis
O Sr. Ruy Carneiro (Paràiba- MDB)- Senador Marcos Frei·
Vclloso, o último oraaor não foi muiio além da repetição de
rc, V, Ex• representa, aqui, Pernambuco, cm cuja Capital está
velhas teses c de cansadas promessas. "O Nordeste - disse
localizada a esperança do desenvolvimento do Nordeste, que é
Vclloso- continua sendo o maior bolsão da pobreza do Pais
precisamente a SUDENE. Quando o grande Presidente Juscelino
c continua no primeiro plano de preocupação do Governo
· Kubitschek de Oliveira criou aquele órgão, dirigindo-se à Bancada
Federal".
. .•
da Paraíba, disse ele, na oportunidade, que havia chegado o
Portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, temos a impressão
momento de o Nordeste ser desenvolvido, para que aquela terra dei·
generalizada de que, realmente, OS frutos colhidÇlS não são OS deseja· xasse de ser o centro do sofrimento c da pobreza c passasse a ter uma
dos nem previstos.
· posição de igualdade com os outros centros, como por exemplo, o
O Sr. Ruy Cimeiro (Paraiba- MDB)- V. Ex• dá licença para Centro-Sul do País. Dessa tribuna, durante todo o curso do nosso
mandato, com a humildade c a falta de brilho com que sempre ocupo
um aparte?
a tribuna ...
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Tão
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Não
logo façamos referência· a documento que temos cm mãos.
ap.oiado!
O· Sr. Ruy Carneiro (Paraíba - MDB) - ... nunca deixei de
O Sr. Ruy Carneiro (Paralba- MDB)- Pois não.
focalizar tudo que dissesso respeito à.SUDENE. E assim procedo
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambúco - MDB) - Sr.
porque a SUDENE não poderá, absolutamente, fracassar. Não se
Presidente, este documento, que é oficial, não pode ser considerado,
trata da Bancada do MDB c nem da Bancada da ARENA; são os
como talvez o noticillrio da imprensa, como não traduzindo, cm toda
nordestinos que devem se bater para que a SUDENE não fracasse.
a sua justeza, o pensamento oficial. Trata·sc de documento dá
Desse modo, na oportunidade cm que V. Ex•, nesta tarde, faz este
própria SUDENE, do segundo semestre deste ano, intitulado:
discurso tão oportuno c brilhante, não posso deixar de dizer que
"Síntese da Análise Preliminar do Desempenho da Economia estou com minha alma confrangida, mas que não estou esmorecido c
Regional no Primeiro Semestre de 1975", que, entre outras coisas,
vou lutar junto com V, Ex• c com todos aqueles que pensam desta
~firma:
maneira, no sentido de que a SUDENE continue a ser a grande
"Conforme informamos aos Srs. Conselheiros na esperança do Nordeste. V. Ex• citou o atual Superintendente da
reunião de junho, a Secretaria~ Executiva, em cumprimento à SUDENE, o ilustre Engenheiro Dr. José ·Lins Albuquerque, que
resolução do Conselho de Desenvolvimento Econômico para lá levou, naturalmente, toda sua grande capacidade de notllvcl
(COE), está elaborando um relatório de acompanhamento administrador, já demonstrada quando exerceu o cargo de Dirctor
dos programas do Nordeste, incluldos no II PND, bem como do DNOCS. Citou, também, V, Ex•, a antiga dircção do General
a anlllisc do desempenho da economia regional no primeiro Euler Sentes Monteiro. Cabe-me dizer a V. Ex• da minha alegria
semestre do ano cm curso.
quando esteve ele à frente da SUDENE, não por ser o General Euler
A conchisão mais geral dos estudos realizados indica Sentes Monteiro, mas porque o considero como um dos homens
que a economia nordestina teria registrado pouco dinamismo mais preparados dentre as grandes figuras do nosso Exército. Profun·
no primeiro semestre, cm conseqUência de uma relativa do conhecedor dos problemas do Nordeste, queria que a SUDENE
estagnação no sctor agrícola c de um lento crescimento no atingisse os seus objctivos, c se Deus nos ajudar ela os atingirá.
sctor industrial."
Finalizando meu aparte, nobre Senador Marcos Freire, quero ainda
dizer que acredito, fielmente, que o atual Chefe da Nação, o Emincn·
A seguir, oferece alguns dado< objctivos.
A agricultura, com base na primeira previsão de safras clabo· ·te Presidente Ernesto Gciscl, não abandonará o Nordeste, c da( estar
rada pelo CEPJ\GRO; apresentou um nlvcl de produção cerca de I% convicto de que darll todo seu apoio à SUDENE, que não podcrâ
fracassar.
inferior aos observados cm 1974.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Agra<lc·
O sctor industrial expandiu-se a uma taxa cm torno de cinco por
cento. Por outro lado, cstima·sc que o sctor de serviços cresceu cm cem os o aparte do ilustre Senador Ruy Carneiro, c· concordamos in·
torno de quatro por· cento, enquanto o PIB do Nordeste apresentou tciramcntc com S. Ex• cm que este assunto escapa, realmente, às
fronteiras partidllrias, Não é· nem poderia ser privativo du MDB,
uma tendência de crescimento na ordem de três por cento,
. Jll ai, veríamos que a situação é muito dificil, porque não apenas como não é privativo sequer da classe politica. A classe politica rcprc·
o de~cquillbrio· existe entre o Nordeste c o Sul, entre o. Norte c o Sul, senta os interesses coletivos c os Anais, tanto do Senado como da
entre o Norte c o Nordeste cm rcláção ao Pais como um todo, mas, Câmara dos Deputados, ai estão para comprovar que se hã um
sobretudo, porque esse descquillbrio vem se agravando. !.'ara terreno comum a todos nós é o que diz respeito ao desenvolvimento
diminuir o dcscquillbrio teríamos que estar crescendo cm percentual regional c, conseqUentemente, à superação das desigualdades cxis·
mais ulto do que o do próprio Brasil, c pelos resultados deste tentes entre Norte, Nordeste e Sul do Pais.
Nilo terlamos nenhum constrangimento de relembrar aqui, in·
primeiro semestre, sem dúvida alguma, comprovam-se resultados
clusivc, aquele trabalho claborudo pelo Partido governista, cm 1971,
insatisfat6rios.
intitulado COCENE, que traz grandes subsídios no que diz respeito
O Sr. Ruy Santo• (Bahia- ARENA)- Permite V, Ex• um
à análise da problemática nordestina.
aparte?
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O Sr. Ruy Santos (Bahia - ARENA) - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. \\'!ARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Concordamos, ainda, no que diz respeito ao significado quc·tcvc para a
SUDENE a administração do General Euler Dentes Monteiro que,
realmente, marcou época à frente daquele organismo regional mas
que, infelizmente, dele teve que se afastar por não concordar, exala·
mente, com as novas dirctrizcs governamentais que, sem dúvida alguma- e os resultados de hofc o comprovam- seriam nocivas aos·
interesses do Nordeste.
Com grande satisfação, ouço o aparte do eminente Senador Ruy
Santos.
·.

muitq nos honrou, diz que muito foi feito c mui,to pode s,cr feito,
mas que nós não teríamos reconhecido esse fato; porém, os primeiros
parágrafos do nosso pronunciamento s~ referem a aspectos positi·
vos, ·embora também ressalvando aspcct9s ·negativos desse dcscn•
volvimento regional.
.
'
2. Discordamos frontahliente de V. Ex•; entretanto, quando julga
que \> nivelamento desejado por todos nós só poderia ser obtido se'
detivéssemos o crescimento do Brasil ou do.Sull o que ,cria uma
injustiça. A(, Exccli':ncia, permita-nos defender, outra ·posiçilo: pode·
riamos começar a diminuir o fosso sc.consegulsscmos apresentar um
desenvolvimento maior do que o registrado em icmios nacionais,.
sem deter essa marcha rlc orojl_res~~ do Brasil.. :·
Não se diga que isso é.utópico porque, entre os Blâficos c qua·
dros já referidos por nóa, temos Ul!lo por exemplo, que mostra que
enquanto o Brasil cresceu, entre 66 e 58, a uma taxa de PIB de 6,4%,
o Nordeste cresceu a8,13%.
.
"
,

O Sr. Ruy Sontos (Bahia - ARENA) ...:_ Lamento não poder
, deixar-me contaminar pelo di~crcto pessimismo de V. Ex• quanto ao
que se tem feito no Nordeste, e o.quc pode ser feito. Estou de acordo
com V. Ex• de que ni!o estamos num mar de rosas. Somos ainda reO Sr. Ruy Santos (Bahia- AREN A) I Mas isto nada repre1
gião pobre, paupérrima. O dcsn(vcl regional a que V. Ex• se referiu, senta ante o vulto de um lado c o do outro.
.
.
• ' !
'
para ser obtido, só seria possfvcl se conscgu(sscmos deter o cresciO SR•. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Tem o
mento do Sul, o crescimento de Silo Paulo, o que não seria pa·
triótico. E se crescêssemos- mesmo que cm taxas mais elevadas que seu signi'ficado. :.
as atuais -, só tardiamente tograr(amos o nivelamento tão desejado.
O Sr. Ruy.Santos (Bahia- ARENA)- Tem, eu sei;
Mas muito tem sido feito. O meu depoimento de baiano é que a
: O SR. MARCOS FREIRI; (P~rnambuco- MDB) ~· ... porque
Bahia tem melhorado. O problema do Nordeste, como o problema
do Norte, é muito complexo, como V. Ex• sabe. Nem somos mais impl.icava na superação desse fosso, se consegulssemos manter o cres·
uma região; somos várias regiões. Mesmo no seu admirãvcl Pernam- cimento nesse mmo superior- coisa que, infelizmente. no tninio sebuco há como que dois ou três Nordestes, encravados. Mas, um .guintc, 70 a' 72, não ocorreu porque a m~dia desse triênio foi de
passo foi dado, c outros o serão. V•. Ex• não fez referência a esse .10,2%, para o Brasil\ enquanto que a do Nordeste não apc~as deixou .
passo dado como, por exemplo, o do Fundo dos hlcentivos. Um dos de acompanhar esse crescimento como decresceu de 8, I3% para
'
.
males, no meu entender, do desenvolvimento do Nordeste é que a 6,42%,...
aplicação desses incentivos ficava ii mercê dos depositantes ou de · · O Sr. Dinarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA)'_:.'
quem sofreu a redução do Imposto de Renda para essa finalidade. Permite V. Ex• um aparte?
·
· I
'
•
Logo, o que se dava? Quem se poupava de pagar o Imposto de Renda ficava com o direito de dizer cm quê queria o investimento. Agora . . o' SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - ... con~
com essa medida criada, chamada pelos nordestinos de "Fundão"... , q~éncia, inclusive, dos desvios,dós recursos d9 34/18, que levaram
SR
·
• ., ·ao afast;~mento dos então rcspcmsãvcis pcÍo Ministério do lntcrior c
0
FINOR
• MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - r. 0 • pela SUDENE, conforme assinalam()s anteriormente. Em t~aba·
·
lhono Banco ao Nordeste, porcxcmpto~quc n~ temos cm mãos,
O Sr. Ruy Sautos (Bahia- ARENA)- ~.Ó FINOR, mas cha· mas constante, de pronunciamento que fizemos anteriormente, 1na
mam-no popularmente, no Nordeste, "O Fundão". Com esse Cãma·ra dos Deputados _:_ mostravâ o cniilo Uirctor do BNB,
"Fundão", muito pode ser feito. Nilo acredito que seja para a minha economista Rubem Costa, ser nec~ssãrio - para· que conscgufssegcraçiio, pois estou cm fim de safra, mas para a gcraç~o· de V, Ex•, mos IS% de crescimento no actor industrial c atingfssemos um PIB
que é moço; esse nivelamento não é para a nossa geração. Acredito de, pelo menos, 10% para o Nordeste.:.. .que daqueles recursos do
que, pouco a pouco, iremos melhorando as condições do Nordeste. 34/18 dispuséssemos de seis. bilhões de cruzeiros e, 'no entanto, com
Enquanto o Sul também cresce, iremos crescendo numa busca para, os desvios havidos, a perspectiva para igual.perfodo de tempo· era
em alguns anos, que não são poucos, chegarmos a esse nivelamento apenas de três bilhões.
tão ambicionado. O que quero dizer, como baiano, é que não privo ·
.Portanto, houve, sem dúvida .alguma, nas· novas · diretrizes
do pessimismo de V. Ex• porque a Bahia tem-se desenvolvido c me· governamentais, a partir de 1968, cons,cqUências danosas no que di·
lho rapo, dentro das próprias dirctrizcs da SUDENE.
~ia respeito aos objctiy~s, às metas~ 9uc se propu~ha a.SU~ENE.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- RegistraO Sr. Ruy So1ilos (Bahia- ARENA)- Nlo quero deixar esta
mos o aparte do ilustre Senador Ruy Santos. Acontece que S. Ex• se parte do .discurso de V. Ex• sem declarar que também sou contra o
equivoca ao julgar que estamos imbuldos de pessimismo' cm relação desvi~ que houve do 34/18 para outras finalidades. · ·.
'
ao Nordeste.
·
.
'
Na verdade, cremos no Nordeste, como também no Brasil, c
OSR.MARCOS·FREIREJPcrnambu'co-MDB),-Commuitanto cremos que aqui estamos para lutar por um Brasil melhor c pa- ta alegria, ouvimos o novo aparte de 'v. Ex• cvidchciando que; na de··
ra, como representante ela nossa região_ como Deputado ou como fcsa dos interesses ,regionais, todos nós aqui nos identificamos.
Senador do Nordeste - usar das armas que temos, que são,
O Sr, ·uan1ar Franco (Minas Gerais.- MDB) "- Pcrmlie
substancialmente as tribunas legislativas: ontem na Câmara; hoje, no V. Ex• um aparte?
·
Senado, para, através de anâliscs objctivas, sem passionalismo,
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Damos o
procurar trazer contribuição cfctiva à nossa poUtica dcscnvolviaparte,
com grande satisfação, no Senador ltamnr Frnnco:
mcntista.
O Sr, Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Muito obrigoO Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- E essa crc.nça nossa hú
do. Desculpe a interrupção do representante de Minas Gerais
de ser a alavanca mais forte para o impulsionamcnto do Nordeste.
neste pelo pronunciamento que V. Exi fàz nc~ta tnrd~.
O SR, MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB)- Concordamos com V. Ex• Talvez lhe tenham passado despercebidas, Sena-.
O SR. MA~C?S FREIRE (Pernambuco- MpBl -.?Estado·
~o r Ruy Santos, as nossas palavras iniciais. V. Ex• cm aparte que
de V. Ex• tambem e Nordeste. (Risos.) Pelo menos, pnrclalmcntc.

-147-

e.

O Sr. llam•r Franco (Minas Gerais - MDB) verdade.
Lamentamos apenas que não seja todo ele Nordeste; apenas uma
parte. Mas de qualquc!'forma o meu Estado também apresenta dcs·
nivcis cm seu desenvolvimento, como a própria região a que
pertenço, a Região da Mata, ·e o Vale empabrecido do Jequiti~
nhonha. Queria apenas acrescer à fala bem fundamentada de V, Ex>
sobre os desnlveis régionais - e jâ tive oportunidade de focalizar,
aqui, quando tratei da revogaçãó da Lei Complementar ·n• 24.·dados il)lpertantissimos: a concentração de rendas, por e~emplo, do
total do Pais. sa a região ,Sudeste, 64,5%. Se. somarmos a região
Sudeste com o Sul, a concentração total de renda no Pais vai a 82%.
Se V. Ex• for analisar, e por certo o farâ ainda, a renda per caplta do
Nordeste e do Norte;- estâ·na faixa de 812 e a outra deste na faixa
de'670, contra 2.5 lO da região Sudeste- verâ que o pronunciamento
que faz; nesta tarde, é por demais' oportuno quando mais uma vez
chama a atenção do Governo Federal· para os desnlvéis regionais
deste Pais. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Julgo que
o aparte de V.. Ex• vem enriquecer o nosso pronunciamento, por sa;
bermas que V. Ex• é um estudioso dos problemas referentes a
desequiÜbrios regionais. Em face mesmo, de pronunciamentos aqui
feitos, é que tivemos a honra de, inclusive, llvisã-lo de que farlamos
um discurso, nesta tarde, sobre essa temâticá.
·
Temos aqui, realmente, uma série de dados que comprovam
css.· situação de gritante disparidade entre regiões ae um mesmo
Páís, sobretudo levando em consideração que o Nordeste ocupa cer·
ca de 20% do território nacional e abriga 30% da população
brasileira.
portanto, éomo que um pais dentro de, outro país,
levando-se em consideração a sua ârea,tcrritoria!, a sua população e
o estado de subdesenvolvimento em que se encontra- que, no dizer
mesmo do Ministro anteriormente citado, constitui o maior bolsão
de pobreza e de miséria.

e.,

I

j

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA) - Per·
mi te V. Ex• um apa'rte?
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MDB) -Concede..
mos o apàr!e ao Senador Dinarte Mariz.

I

·'
.,i

li

fi,

::

· O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte- ARENA)- Que·
.ro iniciar o meu aparte congratulando-me com V. Ex• por trazer, ho·
jc; à tribuna desta Casa, assunto de suma importância para o Pais,
sobretudo para a nossa Região nordestina. Talvez, desviando-se um
pouco daqueles outros debates que, a meu ver, tinham menos
.Produtividade para nós, classe politica, e para o futuro do nosso
Pais. Inteiramente solidAria com V. Ex• quando analisa o problema
nordestino, que é: um problema que interessa a todo o Brasil. Mas,
devo corrigir- permita-me V. Ex•- duas infomaçõcs de V. Ex•,
naturalmente não ainda bem a par do assu,nto:, o intcrmcdiârio do
34/18 foi cfetivamcnte suprimido das transaçõcs, porquanto o
Presidente Ernesto Geisel, criando o Fundo obrigatório para
recolher os recursos.destinados ao Nordeste; no Banco do Nordeste,
jâ - tenho a impressão - corrigiu, em parte, esta falta que, real·
mente, era alarmante para a economia nordestina. Eram os 30, 40%
cobrados, a meu v~r. desonestamente - tive oportunidade de dizer
isto aqui c em documento que entreguei uo Senhor Presidente da
República, antes mesmo que Sua Excclênci~ tomasse posse. V. Ex•
.sabe que nosso problema yem desafiando 'séculos. Em 19Ó6, uma
grande figura, o nobre Deputado Eloy de S?UZa, então representante
do Rio Grande do Norte, àprescntava projeto criando a "Càixa das
Secas", que significava recurso para que se iniciasse a irrigação do
Nordeste, assunto que ainda hoje e~tâ sendo discutido. realmente
Ulll problema qu~ passa de geração a geração, estamos herdando dos
nossos antepassados. Tenho confiança em que, um dia, não para a
minha geração, pois não sou tilo otimista quanto o nobre Senador
Ruy Santos, nem para a geração de V. Ex•. mus tenho confiança em
que. as futuras gerações terão a ulegria c o conforto de ver realizada
a libertação cconômica nordestina: Porém, devo dizc.r -.já que V

e.

Ex• está analisando com toda propriedade os erros e reclamando
com tanta competência, também, os. desvios de recursos que nos
deviam caber- V. Ex• há de convir que, quando se analisa, quando
se procura corrigir, tem-se que oferecer ao Governo .alguma coisa,
algum recurso que signifique a correção dos males que ainda estamos
combatendo, Temos a impressão de que, no decorrer do seu discurso,, V. Ex• vai chegar a esse. ponto. Fui um dos' fundadores, um
dos criadores da SUDENE; naquela época, quando se criou o órgão,
foi ele entregue, logo cm seguida, a um dos homens do Nordeste,
tecnicamente dos mais capazes. A SUDENE, entretanto, foi infeliz
na solução do problema da Região. Devemos reconhecer, também,
que u politica revolucionâria não estâ acertando em relação à solução dos problemas do Nordeste. Devemos ter a coragem de dizê-lo,
até: porque é a maneira de colaborar com o Governo; não só mostrar
que a politica não estã certa; mas, sobretudo, apresentar sugestões
pnru corrigi-la. V. Ex• sabe que por iniciativa minHa criou-se, nesta
Casa, uma Comissão - que V. Ex• jú citou "- para estudar e
procurar, realmente, indicar os caminhos para o desenvolvimento da
região. ·Fui minoritário nesta Comissão, npésar de ter sido seu
presi~•nte e seu idealizador, porque continuo sustentando ,que nós só
poderemos ter recursos i: melhorar a situação do Nordeste em meio
séi:uló, discriminando - numa expressão simplista: tirand.o de quem
tem pura dar a quem não tem. f: irmos ao orçamento da União, criar
o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, dentro do orçamento,
tirando do Imposto de Renda, porque, aí, estaremos realmente tiran·
do daqueles que· têm maiores recursos, para dar. à região mais
cmpobre~ida. Com isso, poderemos, realmente, em meio século,
conseguir a salvação do Nordeste. Fora daí, nobre Senador Marcos
Freire, estaremos toda a vida discutindo problemas. Hã poucos dias,
falando aqui nesta Casa, quando esteve presente o eminente Senhor
Presidente da República, sentei'mc vizinho ao Ministro Reis
Velioso. Perguntei como S. Ex• explicava convocar os industriai~ do
Centro-Sul do Pals, para discutir os recursos em beneficio do
Nordeste, c qual era a interferência que tinha o industrial sulista em
.relação aó . desenvolvimento do Nordeste. Então, S. Ex• me
respondeu que as coisas teriam que ser levadas devagar. Mas não é
possível caminharmos devagar, enquanto a fome, no Nordeste,
caminha violentamente. Portanto,. temos que,' pelo menos, amenizar
a situação e dar esperança ao povo, confiança, para que todos se
sintam capazes de trabalhar em benefício da região~ ver o Nordeste,
amanhã, levantar.. sc, progredir, desenvolvcr·se com os ·nossos
próprios braços, porque não creio qu,e algum Estado da União vá
procurar enriquecer outro Estado empobrecido. O que precisamos é:
realmente fazer a discriminação, tirar os recursos da região Centro·
Sul do Pais, orçamentariamente, para empregar no desenvolvimento
,do Nordeste, que todos nós desejamos. A SUDENE estâ, realmente,
afastada da sua função preclpu'a, que é estudar os problemas do
Nordeste c orientai-lhe o desenvolvimento. Ela tornou-se o quê?·O
que V. Ex•, hã pouco, dessa tribuna, jA reclamava: uma mera reparti·
ção de estudos de projetas que lhes chegam às mãos. ConseqUentemente, devemos dar à SUDENE aquela missão para a qual ela foi
criada. Temos, no Nordeste, três fatores para o desenvolvimento da
região: o primeiro, naturalmente, sem o qual não haveria os outros
dois, a energia de Paulo Afonso, o segundo, o Banco do Nordeste, u
parte financeira e o terceiro, a parte técnica, que está criada, na
SUDENE. Portanto, temos o tripé que arma, exatam'entc, aquelas
bases com que podemos contat, futuramente, para o desenvolvimento de' nossa região. Quero dizer a V. Ex• que o 34/18, como estâ,
a meu ver, é um crime para a nossa economia. Pergunto cu: por que
um industrial do Centro-Sul do Pais deixa de pagar o imposto de
renda, o dinheiro quejâ é do povo, da Nação, para empregar em seu
próprio beneficio? l•so significa o seu maior enriquecimento e, em
relação ao Nordeste, a muior escravização de uma região sobre a outra. em nosso Pafs,
O SR. MARCOS FREIRE (Perna1nbuco-MDB)- E ocorre
que nem sempre é o emprcsârio do Sul. Nilo raro, é: n própria empre·
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o que é mais grave ainda.
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA)- Sem
dúvida nenhuma. Entrcsuei ao Senhor Presidente ·da República,
untes que ele tomasse p_ossc, um memorial cm qúc, dentro das mil
nhas limitações c com a pressa que tive na rcdação; fiz chegar às
mãos de Sua Excelência um estudo sobre a situação do Nordeste,
onde eu comentava c indicav~. no meu ponto de vista, os caminhos
que podíamos abrir, para o desenvolvimento mais seguro da nossa região, a fim de que, dentro de meio século, possamos viver cfctivnmcn·
te como 'irmãos, c não numa Pâtria dividida cm poderosos c cmpo·
brccidos,. Esta seinpre foi a minha opinião c V. Ex• sabe que, há mui·
tos anos, venho-me batendo c condenando essa politica que estamos
desenvolvendo.
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- V.
Exqelência, ...
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA) Permita V. Ex• que cu conclua o meu aparte, Não é um discurso pa·
raleio, mas um dever que tenho de manifestar, perante V. Ex• c esta
Casa, as idéias pelas quais venho, realmente, hã tantos anos lutando,
em defesa da Região Nordestina. Antes de terminar o aparte, quero
também fazer um reparo ao discurso de V. Ex•, quando afirma que o
General Euler Dentes Monteiro,. deixou a SUDENE por divcr·
gências administrativas. Na realidade, isto ocorreu, segundo o meu
conhecimento, porque ele completava dois anos fora do Exército c
não queria deixar a carreira militar. Em síntese, eram essas as obscr·
vações que cu queria fazer: criar o fundo orçamcntârio para o dcscn·
volvimento do Nordeste c acabar com o 34/18, a meu ver, significam
a salvação da nossa região.
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)-As pala·
vras do Senador Dinartc Mariz mos,tram, cm grande parte, ó pénsa·
menta, talvez, realmente unânime, da Bancada nordestina cm
relação à politica desenvolvimcntista, quando se constata que os seus
frutos estão muito aquém do desejado.

O. Sr. Alexandre Costa (Maranhão-ARENA)- Permite
V. Ex• um aparte, quando for possível?
O Sk. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO)- Com
muito prazer; apenas concluiremos nosSo raciocínio.
Um reparo inicial do ilustre Senador pelo Estado do Rio Gran·
de do Narte, no que se refere ao esclarecimento da criação do
FINO R, ·evidentemente que não se aplica no nosso pronunciamento,
desde que a referência do inicio do nosso discurso, quanto à intcrmc·
diação desbragada que dificultava c, muitàs vezes, até impos·
sibilitava a captação dos recursos 34/18, era um retrospectivo de
críticas gue, haviam sido feitas, durante o nosso mandato de Depu·
tudo Federal. Na verdade, o FINOR foi uma criação aguardada por
muito tempo, porque o Governo anunciou esse fundo· durante meses
e talvez anos, c por isso ele suscitou muitas críticas. Ainda hóje, por
sinal, existem controvf:rslas a respeito até mesmo do seu mecanismo
de funcionamento. O signo desse Fundo seria a lentidão: antes, sua
institucionalização, anunciada anos sem fim; agora, o seu detalha·
mento para sua cfetivação cm larga escAla. O fato; no entanto, é que,
em principio, o FINO R surgiu para superar aquela anomalia de cs·
critórios intermediários ficarem com a grande parte dos recursos ca·
pi tais.
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA)- Ame·
nizou, mas não estâ dentro das normas que prevejo para melhorar a
situação do Nordeste. Retirou, realmente, aquela pane que estava
sendo solapada pelos 'que tinham os incentivos no C.r~tro-Sul do
Pais, Mas, condeno também. Acho que precisamos é trrminnr o
.14/1 H, definitivamente, c ter um fundo orçamentário.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO)- Quanto
ao afastamento do General Euler Dentes Monteiro, foi 'conscgUência

da salda do Ministro Albuquerque Lima- no que nos conste, pelo
menos. , a primeira vez que ouvimos versão de que os ilustres Generais-de-Exército, teriam se afastado cm função de necessidade de
contagem de tempo de serviço, quando, se não nos enganamos, teria
sido uma atitude política, no melhor sentido da palavra. Tomada
pelo então Ministro do Interior, .essa posição foi seguida pela Superintendência que lhe era subordinada, como demonstração de diver·
gência, não propriamente de ordem administrativa - esse entendimento podcria,·vanlos dizer, diminuir o gesto- mas de 'nátureza poHtico-econômica cm relação no Nordeste; tendo cm vista que, na
épqca, havia conflitos, inclusive, dentro do próvrio Ministério.
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA)Posso afirmar a V Ex• que estou falando com absoluto conhcei·
menta de causa. Digo mais a V. Ex•: na realidade, o Nordeste perdeu
um grande Ministro .•.
O 'SR,. MARCOS FREIRE (Pcrnnmbuco-MDB)- Nisso esta·
mos de pleno acordo.
O Sr. Dlnarte. Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA).- ... na
pessoa do General Albuquerque Lima, que cstava.ocupnndo o cargo.
Aliâs, ainda houve, digamos assim, um trabalho para se modificarem
as normas que regem o Exército brasileiro, para S. Ex• continuar,
sem ser afas!ado definitivamente das fileiras do Exército.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO)- Fice. o
testemunho de Y. Ex• Nós, evidentemente, não estãvamos nos
bastidores do Governo e, portanto, não podemos discutir em relação
a êsses meandros.
Ainda cm· relação no aparte original do Senador Dinartc Mariz,
queremos dizer que, realmente, não teria muito sentido analisar,
criticamente, a pol(tica dcscnvolvimcntista do Nordeste, sem apon·
tar caminhos, que podem não ser cxntamcntc aqueles que nos leva·
rão à nossa emancipação cconôm!ca - se podemos dizer assim mas que nos parecem, vãlidos c que constam de um .elenco de medi·
das que apresentaremos aqui, modestamente, como nossa cota de
colaboração, Acentue-se, aliâs, gue representam, talvez, um·a slntcsc
do que jâ vem sendo debatido cm outras oportunidades, enfeixando
alguns dd nossos mais graves problemas c suas possíveis soluções,
naquilo que poderíamos denominar dccãlogo para o Nordeste, que
estaria a merecer um estudo por parte dos responsáveis pelos dcsti·
nos do nosso Pa(s,
O Sr. Alexandre Costa (Maranhão-ARENA) V. Ex• um aparte?

Permite

O SR; MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO)- Com toda
a satisfação, ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Alexandre Costa (Maranhão-ARENA) - Nobre Senador Marcos Freire, permito-me interromper o discurso que. V. Ex•
faz, com tanta autoridade c tanto conhecimento sóbrc os problemas
da nossa Região, o Nordeste brasileiro, para dizer que estou inte,irn·
mente solidârio com tudo o que V, Ex• disse. E me permito fazer,
não um reparo, mas um acréscimo: dizer que o Nordeste 'brasileiro
não é um país dentro de outro país, mas vârios países dentro da Nação brasileira. Como V. Ex• sabe, os vârios Estados que compõem o
Nordeste brasileiro sofrem o escalonamento natural da miséria que
cnmpcin cm cada E~tado. Sobre desigualdades regionais, aqui tenho
feito Vârios pronunciamentos, assim como todos ,os representantes
dos Estados brasileiros componentes do Nordcstc,,não só levando as
críticas, as ações govcr.namcntais, como, também, apontando caminhos que, supomos nós, possam realizar alguma 'coisa sobre os
problemas do Nordeste. Sobre o !CM, aqui muito se tem dito. O
nobre Senador Arnon de Mcllo, noss~ companheiro, tem imensas
publicações sobre o problema do ICM do Nordeste. No meu entender, ni\o vejo como, absolutamente, com leis gerais, se encontrarem
as soluções para pôr fim às dcsiguuldndcs regionais. Tcrn que haver
leis especificas, cscnlonudas; por exemplo, hil um uno atrâs, aqui
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apresentei um projeto criando os Fundos, aqueles criados ainda no
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOS) - f!. um
fim do ano p~ssado. Este meu projeto - rejeitado cm plenário assunto
que, por sinal, vem sendo exaustivamente tratado nesta
sofreu, ainda, uma verificação de número, feita nilo pela ARENA,
Cus a, Inclusive, ántcs de assumirmos, aqui, esta tribuna, tivemos a
mas pelo Movimento Democrático Brasileiro, do qual V, Ex• faz
parte, e ainda consegui 16 votos. Pouco tempo depois volta este oportunidade de até mesmo contactar com o ilustre Senador
Helvidio Nunes, porque sabemos ter sido S. Ex• o Relator de um
projeto, de minha inspiração c de minha idéia, para cá, onde se retirava, ou modificava somente as percentagens por mim fixadas para trabalho neste sentido, da maior importância, apontando as vârias
cada Estado brasileiro, num escalonamento geral sobre as miséria• alternativas que têm sido propostas.
Abrindo um parênteses dentro dessa matéria - ainda sobre
estaduais. Não pactuo, absolutamente, com a idéia de que a
!CM embora sob ,outro prisma inteiramente diferente - é de se
SUDENE fracassou, nem que foi um fracasso no passado; muito ao
contrário, acho que ela prcstoÚ grandes c relevantes serviços ao estranhar o fato de que exportadores tenham créditos desse imposto
Nordeste, principalmente quando Ministros o General Albuquerque acumulados há vários anos, e permaneçam csbulhados cm seus
Lima c o General Costa Cavalcanti, que tiveram Euler Dentes direitos, sacrificados pelo Fisco estadual. Só em Pernambuco o
Monteiro como dirigente da SUDENE; foi um grande administra· montante desses créditos vai a mais de CrS 40.000.000,00 (quarenta
dor que ela teve. Sobre as distorções existentes, disso sabiam todas as milhões de cruzeiros). Se o Governo Federal é beneficiado pelas
autoridades brasileiras; c era inteiramente imposslvel, a um ·divisas das exportações, não pode ftcar indiferente a esse problema,
administrador da SUDENE, poder superá-las ou saldá-las, sem que tendo que nele interferir em busca de uma solução rápida, fazendo
leis houvessem para isso. Não condeno, c nunca condenei, o 34/18; cessar esse desestimulo e verdadCira burla ao nosso empresariado.
2. - O preço do açúcar, pago pelo IAA, representa um
sempre condenei, sim, as distorções que nela existiam c que foram
altamente prejudiciais aos interesses nordestinos. Desta maneira, verdadeiro confisco, sacrificando toda uma atividade económica que
acho que V. Ex• faz um belo discurso, levantando problemas da nos é básica. Çom efeito, como se sabe, o Instituto do Açúcar e do
mais alta relevância para a nossa Região. Concordo, inteiramente, Álcool·adquirc o produto no mercado interno e o vende no mercado
que devemos, ainda, nós, nordestinos, aliados aos nossos companhei· externo por preços internacionais mais altos que o preço fixo que
ros do Sul; fixarmo-nos cm problemas como este, para que possamos pagou aos produtores nacionais. A enorme diferença dos dois preços
encontrar caminhos, não que levem a tornar essa desigualdade uma fica nas mãos do IAA. Urge sanar essa anomalia, de tal forma que se
equiparação com os grandes Estados brasileiros, mas, pelo menos, possa, através disso, bencliciar os que vivem no sctor açucareiro, a
possam minorar o sofrimento, a miséria c a desgraça existentes começar pelos trabalhadores na Zona da Mata.
naquela região. Muito obrigado.
3.- A Loteria Esportiva funciona como uma outra bomba de
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- O aparte succão da economia nordestina, em rodadas semanais a h::var
do nobre Senador Alexandre Costa comprova que a voz do Nordeste milhões para o sul do Pais. Que se estabclça, ao menos, a devoluç~o
dos montantes, arrecadados cm cada região, através da aplicação,
é uma só, diante da situação dificil cm que vive a nossa Região. .
nos vários municípios, dos recursos distribuídos a algumas entidades
O SR. PRESIDENTE (WUson Goaçahts) - Nobre Senador por eles beneficiadas. Nesse sentido, projeto do Deputado Fernando
Marcos Freire, a Presidência solicitaria a V. Ex• não conceder mais Lyra (MDB-PE) foi apresentado, na legislatura. passada,
apartes, porque o seu tempo está prestes a esgotar-se c, naturalmcn· determinando, com esse fim, retorno em termos de assistência social,
te, V. Ex• deseja concluir o seu discurso nesta sessão. Não conccden· educacional c financeira. Não se pense que se trata de·problema sem
do apartes, V. Ex• teria mais tempo para concluir.
importância, pois, na verdade, a arrecadação da Loteria é superior
aos
orçamentos de muitos Estados brasileiros c aos de vários
O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnambuco-MDB)- Agradeço
a gentileza da Presidência. Tentarei resumir, tanto quanto passivei, Ministérios somados.
4. - Execução de obras para controle de rios nordestino>, cujos
aquele elenco de sugestões a que me propus - slntcsc, por assim
transbordamentos
episódicos vêm-se caracterizando como verdadizer, de uma série de sugestões de equacionamento de problemas,
que têm sido feitas ao longo destes últimos tempos, inclusive no Con· ddra tragi:dia coletiva, a exemplo das últimas cheias ocorridas cm
Pernambuco.
grcsso Nacional.
5. - O fortalecimento de nossas agi:ncias regionais de
Exemplo disso - c dos mais eloqUentes - era a reposição dos
Fund >S de Participação dos Estados c Municlpios, cuja solução desenvolvimento é ponto fundamental no reencarar a problemática
terminou. sendo oferecida, neste ano, através de emenda nordestina.
a) - f!. evidente o esvaziamento da SU DENE, enfraquecendo
constitucional provocada por iniciativa de nossa autoria.
mais
ainda, por conseqUência, o próprio Nordeste. Uma série de
Aliás, dentro e fora daqui- nesta c na lcgsilatura anterior, pela
decisões
governamentais terminaram por solapar sua função
classe política c pelos selares intelectuais c empresariais do Pais- os
problemas têm sido levantados, muitos deles estando a exigir uma coordenadora ampla, que deveria subordinar à sua ação os
investimentos públicos cm nossa região, sobretudo a aplicação dos
nova definição governamental no modo de cncarll·los e enfrentá-los.
Assim, poderíamos, de imediato, apresentar como que um recursos federais nas obras de infra-estrutura.
Hoje, quase tudo i: feito à sua revelia. Os planos e programas já
deáiOio para o Nordeste, implicando na enumeração de problemas a
vêm
aprovados de Brasília. Decisões da maior valia para a região
serem resolvidos c de soluções passiveis a serem oferecidas.
I.- f!. o ICM, cuja sistcmãtica é enormemente danosa aos Esta· têm escapado à sua esfera. À sua participação. Até mesmo ao seu
dos consumidores, cuja reformulação vem scndo·rcclamada. Os cstu· conhecimento. O episódio da decretação do PROTERRA foi. bem
dos com tal objctivo, jã reiteradas vezes anunciadas pelo Governo, ilustrativo.
Lembramo-nos bem que quando fm promulgado o
devem cstar.paralisados, pois nada se conseguiu até hoje, a nilo ser
PROTERRA,
n imprensa esteve com o então Superintendente da
paliativos que, evidentemente, não resolvem cstrusuralmente o vcrda·
doiro impasse em que nos encontramos. Continuando como estA, o SUDENE, perguntando-lhe o que achava do mesmo. Ele respondeu,
ICM, continuarâ, também, a evasão de recursos de ne"a região, pura e simplesmente, que teria que ler e examinar o estatuto do
com os consumidores finais pagando o ónus desse tributo, cujo PRO~ERRA, para depois opinar, quando, como se sabe. a4ucle
grosso de arrecadação vem beneficiando os cofres dos Estados estatuto se propunha à reestruturação da economia agrãrin do
Nordeste. Nesse momento cnrnctcrizou-sc, oficialmente, l.jUC a
Sltlinos.
SUDENE estava marginalizada.
O Sr. Ruy Santos (Babia-ARENA) - Estumos inteiramente
O POLONORDESTE, por outro Indo, tem um coordenador
-de acordo.
especifico, que não estâ subordinado à SUDENE.

150A SUDENE é ou não o órgão de coordenação c de plancjamen·
to pa(a todo o Nordeste?
Anteriormente havia aqueles Planos Dirctores da SUDENE:
primeiro, segundo, terceiro, qunrto. Chegamos, inclusive, a fazer
criticas à inexecuçilo de muito do que propunham aqueles Planos da
SUDENE. Hoje, nem mais Plano Diretor existe; fica tudo englobado
dentro do PND de tal forma, que incxistcm planos elaborados para a
rcgii\o, Anteriormente, eles eram submetidos ao Conselho Deliberati·
vo, que os enviava para Brasilia, onde eram aprovados pelo·Congres·
so Nacional, sancionados pelo Pre,identc da República e,
conseqUentemente, transformados em leis especificas.
)\gora, nos Planos Nacionais de Desenvolvimento, o tratamcn·
to do'Nordcste advém, mais, da desaF· gação, por regiões, dos diver·
sos planos ministeriais.
Em verdade, faz-se mister dotar a SUDENE de instrumentos
eficazes de coordenação e planejamcnto. Sem isso, ela é uma sombra
do que d~veria ser, Quase que perde sua razão de existir. E, no entan·
to - conhecida internacionalmente como uma experiência séria de
desenvolvimento regional -não é possível deixâ-la fenecer nem mor·
rer.
b) - Jâ o BNB enfrenta, igualmente, dificuldades de ordem
financeira, O seu Presidente tem mostrado, cm oportunidades vârias,
que a escassez de recursos permanentes, de longo prazo, limitam o
cumprimento da finalidade para a qual se criou aquele órsão: a de
ser o agente financiador d·o progresso da região -em uma palavra,
o seu banco de desenvolvimento, Aliâs, é de se inquirir se, agora com
o FINO R, a situaÇão não irâ se agravar mais, desde que se'pressupõe
que, com esse Fundo, vjli se agilizar mais grande parte do dinheiro de
que o BNB í: simples deposit,ário.
Concordamos com aparte anterior do representante do Rio
Grande do Norte, quando disse que o Bi'jB ê, realmente, um dos
e~teios do nosso desenvolvimento, como a CHESF e a SUDENE. Já
tivemos oportunidade, tàmbém, de ressaltar o que isso significou
para nós, cm discurso p'rofcrido, quando Deputado Federal.
6. -Aumentar o volume de recursos para o Nordeste
a) -Investimentos previstos no 11 PND
'
Quando foi anunciado o n PND - por sinal, em plena época
da campanha eleitoral, do ano passado -enfatizou-se que o Nordcs·
te seria 0quinhoado com 100 bilhões de cruzei,roi no Programa de
Integração Nacional. Alentado montante que, em números absolu·
tos, impressionou uma região pobre e sofrida como a n9ssa,
Entratanto, ·só cm Indústrias Blisicas, Desenvolvimento
Tecnológico e lnfra-estrattira, o Plano destacava 716 bilhões para a
região Centro-Sul.
P,or outro lado, o investimento total previsto no mesmo
documento, para o atual qUinqUênio, é de cc!Cll de 1,7 trilhilo de
cruzeiros- o que mostra que se destinou ao Nordeste apenas 5,7%
desse total, embora tendo 30% da população brasileira c ocupando
20% da área total do Pais, Justo, portanto, que se nos destine, pelo
menos, 25 a 30% dos investimentos totais.
b) Recursos provenientes de transferências da União.
Ja em relação aos recursos provenientes de transferências do setor público, valeria irovocar estudo feito pelo IPEA/INPES sobre
impostos ~transferências da União. Esse estudo demonstra que cm
1968 o valor das Transferências (recursos do Fundo de Participação,
Fundo Especial, Fundo ·Rodoviário etc)· era de Cr$ 27,00 per ct~plta,
para o Nordeste. Em 1970 esse valor declinara para CrS 23,00'per
caplta. ~nquanto isso, Silo Paulo que recebia CrS 16,00 passou a receber Cr$ 19,00. Como se pode diminuir disparidade desviando recursos de regiões mais pobres para as mais ricas1
O mais grave é que os Estados do Nordeste dependem
rundamentalmente desses recursos p~ra investir. Em alguns deles as
translerências chegam a representar mais de 50% do orçamento estadual. Reduzir us truitsrerências é descapitalizar os Estados do
Nordeste,·(: limitar os investimentos, é contribuir pura aumentar as
desigualdades inter-rcgionuis.' E foi isso que se verifivou nos anos
recentes.

E indispensâvel, pois, rever os critérios de distribuição desses
recursos a luz de um sério propósito de rcducã~ d~ desnlveis entre as
diversas regiões
c) A polftica nacional de incentivos fiscais dos arts. 34/18
Como se sabe, esse mecanismo de incentivos fiscais surgiu com
o fim especifico e exclusivo de promover o desenvolvimento nordestino, Com o decorrer do tempo, foi sendo, sucessivas vezes, rateado
para outros objetivos, beneficiando outras regiões, inclusive dcscn·
volvida, de tal forma que, atualmente, cabe à SUDENE menos de
25% do total dos recursos dele advindos.
Não se concebe, em verdade, que pesca, turismo c refloresta·
mcnto, até cm zonas ricas, desfalquem recursos destinados ao Nor·
deste e à Amazônia,
O. fato inconteste é que a exteosilo dos incentivos fiscais para
essas outras faixas setoriais esvaziaram o sentido da política de ineen·
tivos, tal como foi concedida pela SUDENE, como instrumento deci·
sivo para promover a industrialização da região. Após esse fato,
canalizando inclusive para outras áreas milis desenvolvidas os seus
recursos, é que as diferenças entre Nordeste e Sudeste se acentuaram; O bolo cresceu, mas a fatia nossa diminuiu,
Necessârio, portanto, tornar a politica de incentivos fiscais dos
arts. 34/18, novamente exélusiva para o desenvolvimento regional.

7. Uniformização do·~târio mlnimo em termos nacionais
~gritantemente injusta a polftica salarial para com os trabalhadores do Nordeste, constatando-se, facilmente, a disparidade existente entre a sua remuneração e a dos trabalhadores do Centro-Sul
(ver Quadro li, em anexo).
Aliãs, os dados oficiais atestam que o custo de vida, nessa
região, é o maior do Pais, Paradoxalmente, o salârio mínimo, ali, é o
menor vigorante de todo o Brasil. Dir-se-á, talvez: "Mas esse é um
dos atrativos para o dcsenvolvimerto da região, para os investi·
mentos", Ora, Sr. Presidente c Senhores Senadores, não poderemos
almejar o desenvolvimento com o sacrifido do trabalhador, que
ganha uma miséria.

O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA) V. Ex• tem toda a razão. Há dez anos venho debatendo este assunto e
defendendo a tese ora esposada por V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Com
efeito, não poderemos seguir o exemplo do Egito, que levantou as
suas pirâmides à custa do suor escravo. Não! Queremos um desenvolvimento que também signifique maior bem-estar para a nossa
gente,
Já no ano passado, em contato com o Sr. Ministro do Trabalho,
Arnaldo Prieto, expúnhamos esse allsurdo e mostrávamos que não
podemos aceitar os baixos salários como atrativo para novos investi·
mentos no Nordeste, O seu progresso não pode se fazer com o suor
mal pago do homem que trabalha, ganhando um salário de fome e de
sacrifício de toda ordem,·
Defendemos, pois, para todo o território nacional, a uniformi·
zaçilo do salário mlnimo,'o que se refletiria em toda a pirâmide sala·
ria! que tem,.nelc, a sua base de referência.
8. Reformulação de nossa politica de industrialização
O dcsnivel económico entre o Nordeste e o Centro-Sul do Pais
aguçou-se de tal forma que, com a criação da SUDENE, procurou·
se imprimir uma politica descnvolvimentista própria ~ara nossa
região. Entre seus objetivos primeiros estava a consolidação, no Nor·
deste, do segundo pólo nacional de desenvolvimento industrial, com
a criação de um novo sctor industrial dinâmico, a modernização do
sctpr tradicional c incentivo ll pequena impresa e ao artesanato. Tais
objetivos nilo estão alcançados,
Desvios vários ocorreram cm nossa politica de industrializaçilo;
e silo facilmente constatáveis, Através de nessa atuuçilo parlamentar
na outrn Casa do Congresso, tivemos oportunidade de especificar
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várias dessas distorções, entre as quais a de grupos estrangeiros, baixtssimos n(veis de vida à população' rural, Pede-s~ Íl~a
,muitas VCZCS, abocanhando a poupançá nacional.
.
reformulação de nossa economia agrâria que venha, ·SObretudo, CJll
' Quando foi criada :a SUDENE, sua finaljdailc prcc(pua era favor da grande massa de agricultores, at~cntc sacrificados: O 1
.canalizar para empresas 100% nacionais os recursos do .34/18, 'PROTERRA, que-foi anunciado- igualinenic ~ outr~.medidas de
'Dcpoi's, isso caiu por terra, o que significa uma alienação da nossa . governos anteriores- como a grandc.solução .Para a agricultura, na
·economia, do nosso poder de decisão econõmiça. Se ocorre isso cm. vcrd~dc nã.o funcionou a contento, cpmo, aliãs, jã foi reconhecido
relação ao estrangeiro, ou cm relação ao empresário do Sul - como pelo próprio atual Ministro do Interior. . . . .
·. ·
.\
'foi. assinalado pelo Sr. Senador Dinartc Mariz- á conseqUência é
• o fato é que a revolução verde "ainda i:stã,por vir". E há n'ma_quc o empresariado regional cstâ dcsapárcccndo;,cs.t,á sendo esma-, neirasdeaiacá-la.EspcramosqucscofaÇa,umdia. ' 1
•· .'
'gado; o empresário regional, ao invés de ser fortalecido c ampliado, ·2- 10. Definição de umayol!tica'dc cmprcao, para o Nordeste; ·· ..
·está, realmente, cm vias de cxt,inção. '
·
· ·
A marginalill!çilo de mil~iles de bf1!sllciros cm . condições .
{ O fato é qÚcdistorçilcs, sem conta, poderiam ser apontadas subumanas de vida, cm especial no nordeste bra~~ileitó, é dolorosa-··
. nessa tentativa dcscnvolvimcntista, impedindo um maior rendimento mente expressa, entre .outros dados,. 'cm nossos altos (ndiccs de
. 'rilsional- c conseqUentemente nacional-.do esforço dispendido. . ,subnutrição, de analfabcti~mo, d~ mortalidade g~ral 'e infantil, de
· ·: ' Dentro de uma reavaliação do problema, .é essencial implantar- criminalidade; de Hcsemprcgo, etc. • .
.
· .
se, o quanto antes, novas indústrias dinâmicas, que aproveitem, mais · . Causa' ·e efeito, ao mesmo t~mpo, de outros inales, a 'falta de
efetivamentc, as potencialidades do, Nordeste, cm particular o uso de ·trabalho, p~raab5orvcr anoisa mão-dC.obra, constitui, talvez, o,pro'suas matérias-primas, E, nessa linha de orientação, implantar ou. blcma·n• 1de nosso subdesenvolvimento.
· ' ·
···.
. cl~scnvoivcr, o quanto' antes, o pólo pctroqu!mico, os. grandes com·. Estudos' realizados pcfo BNB c .~la 'sUDENE ~cmonstrain·
plexos de indústdas qu!micas com base n~s roscrvas naturais de sal- 'que, cm !970, mais .de 20% da Força fie 'frabalho do Nordeste, esta•
gema, potássio c outros mj~crais, o pólo ·mccãnico~metalúrgico, o va subempregada! :.
·.. . ,
·· . · . ,
, clciromccâbico, o ·de fcrtilizQntcs, uma grande unidade de siderurgia,
~ pccciso, pois, incentivar mais,ati-?dad~ que absorvam .•miouma outra rêfinaria de petróleo, h~ tanto tempo anunciada, etc.
' de-obra, que aúmcntcm 0 n6mcro.dé cmp~gos. . , · .. · .
.. ·
, ' Essas c-;,utras indústrias bâsicas- algumas, por sinal, previstas . · Á. incapacidade de êconomia do. Nordeste de criar cll1Jircgos, faz
no.'JJ PND:... terão capacidade de 'autopropu!são c proporcionarão com que as migrações se acelere~: 'Silo· milhares'~·. nordeStinos.
uma' maior integraÇão da produção iqd,ustrial do Nordeste à do obrigadós a dcix~.r sua terra para serem explorados na construção
· Brasil ..E, a essa altura, sobretudo, não serâ despropositado insistir civilemSãoPau1o,'RiodoJaneirocBrasOia.
·
· na instalação, 'ali, de uma central termonuclear, entre as que serão
Prógram'as de capitàliznçlo da! Arcas rurais devem ser multi·
i!tsia!adas como conseqUências .do Acordo Nuclear .Brasil-Ale- plicados, fdrtáleccnâo e ainpliando a nossa infra-Cstrutlira para uso
'manha. Isso sem esquecer o necessário estimulo ao artesanato c às pc- económico c social. Essas obras poderiam ser realiudas de forma·~
qu~nllc média empresas.'
.
. ·
absorve[ muita mão-de-obra, a ser l)clipada de, forma pcrmancnic,
;. · :Atenção mais àcurada é de ser dada, igualmente; ao turismo que cni · con~truçi!o de ·escritas, posto! ·de .saúde, :cairad,as O: vlf'nais,,
é, cm vários pa!scs do mundo, um grande fator de geração de divisas, recuperação de terras, obras. de irrigação, etc. Servi';<'• como esses
O Nordeste, po·r sinal, tem um grande pótcncial tur!stico, graças a 'contribuiriam, sem d6vida, para melh~rar os n!vciJ de ocupaç~o ·
. sua história, sua cultura e sua natureza pródiga. Para aproveitar esse · rural.
·
·
,
·'
. ~cervo, precisa-se de melhor infra-estrutura, divulgação e coordena- ·· : p0 ' outro ·lado, nrogra'!'Rs de agroi~dúatri~. e de ma~ços
ção de esforços ê recursos. Nesse sentido, rcportamo,nos a discurso incentivos às pequenas C· médtas empresas mdustnats c de scrvtços
qu,.ptbnunciamo~, da Tribuna da Câmara dos Deputados, cm 7 de contribuiriam, igualmente, para a redução do,s atuais .nlvcis de
junho·dc 1972. E lamentar que o Nordeste esteja .sofrendo, na poli fi- dcsêmprego c sobretudo subemprego. ·
· ·
~global de turismo, cm face da não assinatura do convênio entre a
Sr.
Helridki
N_.
{Piau!-ARENA)Permite
V. Ex• uma
0
. SUDENE c a EMBRATUR, estribado no FINO R. ~ quc,co,nforme Íigcira intervenção? '
·
·
·
· ·
' ·
denuncia o jornalista Moysés Kcrtsman, cm sua co!un.a do Diário da
·
·
·
Nolle, do último d~a·27,
· . QSR.MARCOS FREÍRE (Pernambuc9-:MDB).,... Com &ran·
dc'satisfacão. : · .
" .. : estamos 'há mais ·de 8 meses sem programar' ou
0 ·Sr~ Hel•.ldlo. 'Naan {Piau!-ARENA). ·- Senador M~rêo~.
plancjar o sctor de turismo para o Nordeste, pelo fato do Governo Federal ainda não ter apresentado as novas ,regras do Frcirc'
. •cu teria vácias observações a oferecer
. ao brilhante c·.oportuno
jogo (só la! vez daqui auns quinze dias precisamente quando discurso que V,· Ex• está proferindo na tarde de hoje. ~ixo dctrdo
o Decreto-Lei n• 1.376 que criou o FINOR completar 9 me- aqueles pontos que considero· ncgativQS, para afirmar,' a(l9nas, que
ses, é q~c o bendito convêni? vai ser. firmado). 0 próprio se- estou de pleno acórdo·com V, Ex1 quanto ao prOcCssQ, de esvilzia.\
tor de turismo, da' SUDENE, estA parado, simplesmcnto mcnto:·da. SUO EN E, .que coniec;ou por volta dc',t969: Todavi~,
parado, iudo dcpcridcrido daquele protocolo."
mantenho a minha fé, a minha esperança na atuação daq~~Clc.Orgão.
·
·
· ·
Faliam-lhe recursos c apoio.
·
; ·.
·
· '•
. Tivemos oportunidade, cm· i971. nicsmo, de anunciar· qu.c a
', O SR.
(Pcrnambucó-.MDB) - Est!)U pc
SUDENE, órgão oficial, órgão di: desenvolvimento da rcgi~o,
. 'MARCOS .FREIRE
,
elaborara um projeto de R~forma Agrária que iria beneficiar 1 .mi-· pleno acordo com v,. Ex• "o que procura?'os mostrar cxatamc~t~,.
!hão c 700 mil pessoas, cm 20 anos, Num triénio se distribuirialti.tó- reste nosso pronunctamcnto.
.
.
· .
tesa 318.800 famllias;'isso, até 1974. Çh~gou, afinal, 1974, c, pratica· Sr. Helvfdlo Nu11t11 (Piauf_:.ARENA)- V. Ex• dcstaco'u, a?
mente, nada disso foi feito.
·
· · ·
·.
longo de sua ·brilh~ntc alocução, ci problema d.os vârios programas
: ·'Viemos a ser desmentidos, durante a campanha cÍeitoral~ por ex- que fora~ instituldÓs~ uma espécie de rcpáraç~o .àqueles recursos
Ministro da Agricultura, hoje Governador de ·Pernambuco, porque •qu~ foram retirados daquele Orgão de dcscnvolvtmcnto. M~s,.há um·
havlamos dito que apenas 70 lotes haviam sido distribu!dos. S. Ex! dado sumamente csclarccedo~: cm relação ao PROTERRA, se. não
me desmentiu, dizendo que não tinham si~o 70 c, sim, 200 ou 300 lo- "me falha a memória, cinco Minist6rios ficaram Incumbidos. da'' sua ·
tos, como se isso desfizesse a critica que estava scnd~ formulada. · ·
execução: E 0 adágio lnordcslino ·caija vci. ganha mais atualidadc: :
. o que lemos, de uma forma geral, é uma agricultura nosvelnos "Panela C!ll que m,uito,s' mcxcm,lou sai Insossa ou salgada". Quero
padrões - ,extcnsjva, sem maior tecnologia, sem rncionalizaçilo - •me fixar, agora, no dccdlogo oferecido por V; Ex•: -.dez providênquc se agr11.va, nilo raro, pela inclemência do clima ou pela acidez du ·cia~, "IRP.\11~' ,de.\~portdncia fundamental. Uma delas ~il9t!ll~.P~rc-~
terra, São os mesmos desafios, através dos tempos, impondo cc ter status pura ligurar no catâlogo de V. Ex•: a Lotcrt.a E~porttva
1
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-152A modificação da distribuição r.cria uma fac~ de dois gumes porque, encontrar. nosso futuro•. Para isso,· far-sC.:ia, acima das facções
se o Nordeste contrib4i e o Centro-Sul carreia 80% para a formação partidârias, um rctrospccto analltico do desenvolvimento económico
da arrccadàçno da Loieria Espumva, estou de pleno acordo com .i: social, cm nossa Região, uma avaliação da atúaçio dos órgãos
V. Ex•, sobretudo no que diz respeito ao fortalecimento das agências regionais e a posslvcl projcção de nosso crescimento ·nos próximos
de desenvolvimento que, neste passo, assumtriam uma importância unos.
fundamental na disscmmaçilo de agências oficiais, sobretudo do
Diante da realidade vista c vivida, temos que buscar algo mais
Banco do Brcstl c do Banco do Nordeste, no.s mais·dis•antes municl· que talvez os relatórios oficiais nilo mostram. ~preciso ver onde estâ
pios do Nordeste brasilctro, Outra providência que me parece da o erro - se meramente burocrâtico, representando o civaziamento
mais alia importância, seria a revogação imediata dos dispositivos ou a falência de instituições regionais,. ou de natureza politica,
legais que permitiram a sangria dos recursos dos artigos 34 e 18, para implicando, mesmo, na condenação ao próprio modelei cm
aplicá-los cm reflorestamento, pesca e turismo. Em principio, aplauNossa Região jâ nilo pode esperar. ·Malgrado tudo que se tem
do o discurso de V. Ex• .Estou de pleno acordo com as sugestões que feito, os seus problemas fundamentais não foram resolvidos: Alsuns
oferece, mas me permito lembrar esses pontos, não SÓ·a V.Ex• mas a estilo agravados.
toda a Casa, para que, em outras oportunidades, possamos dFbatê·
Nós, sobretudo os Senadores do Nordeste, nilo podemos calar a
los c rcclamat; Jegmmamente, aquilo a que a nossa região tem direito. nossa voz. E aqui estamos para falar. Scm.ódio contra quem quer
que seja. Mas também sem medo de quem quer qué seja. E, usim,
O SR. MARCOS FRI!:lKt;'(Pernambu~o-MDIS)- Agradece·
mos sobremodo nn ilusrre Senador Hclvldio. Nunes, quG vem pedir soluções contra o ·nosso atraio ~n6m!t:O "· contra as
disparidades sociais existentes no Nordeste. Certos· de que, Sr.
corroborar nosso. pensamento: em assuntos ao Nordeste estamos
Presidente c Srs. Senadores, assim fazendo, cm favor da terra c da
todos unidos c tacnuncaaos, na·Jus<a ansta ac procurar melhores
gente nordestina, estamos agindo cm favor do próprio Brasil. (r.flllo
rumos.
beaal Pllmu. O ondor 6 cumprlmmado.)
O Sr. Ruy Santos (Bahia-ARENA) - O Senador Jarbas
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
Passarinho pede para incluir o Norte ...
Af,fRCOS FREIRE EM !'<EU·DISCURSO:
QUADRO 1
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco-MOO) - Em ter·
mos ae regiões pobres c subdesenvolvidas, não hã porque nilo fazê. lo.
CORTE NOS RECURSOS DA SUDENE
Temos aqui uma publicação de alguns trabalhos de Nilson
Holanda, Presidente do BNB, ainda em relação àquele último item,
Recunoa pren- 1101 Pla1101 Dlretores e recunoa
de desemprego, ele dtz:
da Ualio receltldot pela SVDENE

si.

"O pro~Jcma de emprego, particularmente no Nordeste,
c muito mais grave do que parece à primeira vista."

NCrS 1.000.000

Recunos

E cm outra parte:

A1101

"Na rcàiidadc, a SUDENE não dispõe de cfualqucr
mecanismo adequado para estimular o uso intensivo de mão·
de-obra. O seu principal instrumento· de pollti~a económica,
a isenção fiscal dos artigos 34/18, constitui, até certo ponto,
um incentivo ao fator capital."
Portanto, é necessário encontrar um instrumento para tentar
minorar esse problema da falta de trabalho.
Na ll)csma obra, diz ainda Nilson Holanda:

1966
1967
1968
1969
1970

Conclumdo, Sr. Presidente, c ressaltando o que já hav!amos
advertido de inicio, esse dccálogo para o Nordeste é uma tentativa de
sistematização de alguns dos P.roblcmas de soluções há muito
:·:clamadas pelas vozes mais representativas da região, inclusive no
Senado e na Câmara dos Deputados, nesta c cm lcgislaturas ante·
riores, bem como pelos setorcs empresariais de nossa regiilo. A justa
intervenção do Senador Hclv!dio' Nunes vem como que se encaixar
no final deste pronunciamento, quando S. Ex• apela para que ~sta
Casa continue atenta aos problemas aqui especificados, para que
possamos discutir, mais profundamente, cada um desses itens c ou·
tros que poderão ser trazidos. Tudo Isso vem, cxatamentc, ao
encontro do fecho do nosso discurso, quando afirmamos:
Sem querermos ser polêiT'icos, nem tampouco acUsar quem quer
que seja - mas ~olocando-nos no plano fatual das constatações pensamos que algo estâ errado no enfrentar a realidade nordestina.
Ou! julgarmos que não seria dcspropositado·que este Senado criasse
uma Comissão Especial, assessorada por técnicos de alto nlvel, a fim
de buscar novas alternativas para a politica de desenvolvimento do
Nordeste. É preciso buscar uma perspectiva diferente, para

Kecunoa
Recebltloa

~

(b)

b

119.737
102.142
147.409
141.759
123.922

82,8
41,0
42,0
77,3
S6,7

144.460
248.255
348.480
183.417
218.748

a

QUADRO 2

"Assim, na medida cm que for po;slvel, é preciso
desenvolver o sistel"la alternativo de financiamentos de cncar·
gos sociais que não penalize o uso do fator trabalho. Com
isso obter·•e·ia uma redução do custo de mão-de-obra para o
empresário, com benclicios efctivos no mercado de
emprego."

Prnlatos
(a)

Partldpaçio daa dotac6et da SUDENE aa receita da V alio
Aaos

1966
1967 ••• o., ••.••••••••••••••••••••••.••.•••
1968
1969
1970

2,3
2,2
1;2
0,9

o;

FONTE: SUDENE (dados bâsicos).
QIJADRO 3
Partldpacio dos palot da SUDENE noa
lnnatlmeatot pdbllcoe ao Nordeste
Anos

1965
1966
1967
1968
1969
1970

... ········· ....................,,..... .
................. ......... ····· .. .
;,,,

14,7
14,2
10,0
12,1
9,1
6,8

i
I

I
I
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QUADRO 4

QUADRO 6

'i

Alteracio do mec:aallmo. de laceaiiYOI fllcala
(Deallaacio doa Recunoa do 34 e 18- (em 'I>)

R_..llllinll Pct Capitado Brulh do Nordelce
(1!165-72)- Em cruelroa cornDta

j

Anta

Beneftd1d01

de
1!164

I. SUDENE . . . . . .. • .. .. • .. • ..

100.0

SUDAM •..••.....•••.•..••
Pesca ••.••.•••• , , ....• , • , . , ..
Turismo •.•••.••. , •••••••• , ••

Reflorestamento ...•.....•..•
Tránsnmazõnica ........... ..

Em 1970 Em 1971
50,0
25,0
15.0
5
5

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

JS,O
17,~

to.~

3,5

3.5.

30,0
100.0

100,0

'INE/BR

Brub

454

234

~

321

834
1.133
1.469
1.875
2.444
3.072

422
569

52
50
50
50

49

725
900
1.192
1.425

100,0

48

49
46

Nota: Os valores slo do PIB a preço ele mercado,
FONTE: BRASIL - FUNDAÇÃO GETÚLIO VAR·
OAS/IBilE- Conj. Econ. NORDESTE- SUDENE- "Produto
c Formação Bruta de Capital no Nordcate- 1973"
Dados de Populáçio- F.IBOE
A estimativa da SUDENE 6 de que, cm 1979, 1 relaçlo.(par·
ticipaçlo do PIB percaplta no Nordeste em rclaçlo a do Brasil) caia
maialilnda, ficando por volta de 43,7 •
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QUADRO 5

•• ooo
1.800

ladlcn Reall e Varlac6ea Aluais
('I) do PIB 1 culto de f1t.
Bralll e Nordeate: (1965 ·100)

&,600

,,,.oo

NORDESTE

BRASIL

1,100
loODO

ANOS
lncllce
II
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

100,0
105,1
110,2
120,4
131,3
143,7
160,0
176,6

V1rlacio
Aaull
5,1
4,8
9,3
9,0
9,4
11,3
10,4

ladlce
100,0
104,2
11S,5
126,3
13S,3
139,2
152,1
161,9

Vlrlacit>

100

Anull

coo

-..,,
•oo

4,2
10,8
9,4
7,1
2,9
9,2
6,5

FONTES: BRASIL-' FGV /IBRE- ConJuntura EconOmic~;
NORDESTE- SUD.ENE "Produto c Form,dc Capital no NE"
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QUADKO 7

. .

laYIIII-.tl ~- Vllonla Pl'efG'
corrtlllel em alllliiln de Cnzelrel

·,

nr;m; 'Zrt

ÇArzTA 1?0 PILUZf,

Í?f• ·, '2?2

Jliull

'1965
1966
1967

' 5~400 '
8;200•
,10.325
16.635 '
'21.9So
,43.440,
59.608'·

1969
1970
1971
"

...NE/BR

.

·,,

'•

~2 ' '
'21
22 ''
: 2~

1.210
1.768
2.342
3.713
5.083
:7.330
'7.982

u

16
13

'

Nol/1: Valores arfedondailoa · · .. ,
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QUA~RO 1,•

PIB do &iOr 1idu.cri.l :._: BrulleN- ·,.
" · ...Emlldi/JINidl~
.I ,
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\
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1

1965
1966 .
1967'
19~8

1969·
'1.970
,1971 i

.,

7.359
U.65í.
15.1.~

' 22.29,9
30.557
5(10.
70.665

, , ·

-------~·-

' lil22 ' '
lo629 '
',2.,1)9
~-11~

4.165
5.718
. 7.3Ó8
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I
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14
14
14
13
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· . ' . · . ·
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QUADRO 9
PIB do Setor lndustrlal-llrull e Nordeete
Em mllhiles de cruzelroe

:I

l

1
I

I
.I

Anoe

Brasil

Nordeete

%NE/BR

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

6.708
8.186
11.153
13.873
1.7.770
24.178
34.401

1.788
2.325
3.191
4.163
5.025
5.738
9.032

26
28
28
30
28
24
26

FONTES: BRASIL: FGV /IBRE - Conjuntura Econômica· 1971- Novas Estimativas-1974
NORDESTF.- SUDENE "PIB e FBK no NE"- 1973
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QUADRO 10
Nordeste: DesiJ111aldlde na dlslrlbulcio de mdla
Partlclpaçio percentual
111 renda lotaJ.
Camada da Populaçil'

40% mais pobres ...................
10% seguintes ...••.••.•....•.... · ·
I0% scgu intcs ............ , •........
10% seguintes
10% seguintes
1.0% scgu intcs
10% seguintes

.....................
·········
............
...... ······o ........
.... ... ... ..... .. ....

Total

o o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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20% mais ricos
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1% mais rico
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19'70

16,1
6,5
7,5
9,2
10,4
14,2
36,1

16,0
5,0
6,2
7,8
9,0
45,0

100

100

49,7
50,3
26,0
13,0

44,0
56,0
35,0
18,0

11,0

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavrn ao nobre Senador Orestes Quí:rcia,
O SR. ORESTES QUeRCIA (Si\~ Paulo - MDB) (Pron"néla
o seguinte discurso, Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Sr~. Scnudorcs:
Antigamente, quando um trabalhador se aposentava pelo INPS,
este Instituto tirava a média dos últimos doze meses de salârio, e esta
médin cru o que percebia quem se aposentava. Entretanto, cm 1973,
a Lei n• 5.890 modificou o número de meses que o INPS contava pa"' tirur a média do salário ao aposentado c o estendeu de 12 para 48
meses.
Sr. Presidente Marcos Freire, é a primeira vez que vejo meu
eminente colega de Bancada presidindo esta Casa. Sou informado,
pcln palnvra do eminente Senador Jarbas Passarinho, que hoje
V, Ex• aniversaria. E pretendo, interrompendo um pouco este meu
modesto discurso, prestar uma homenagem a V. Ex•, companheiro
extraordinário do Movimento Democrático Brasileiro, grande rcprescntnnte de Pernambuco, que durante todo o seu tempo 'como parlamentar, como Deputado Federal, representando Pernambuco, sempre foi um dos homens mais combativos deste Congresso. Queira receber dtt nossa parte, da parte dos seus companheiros do MDB c da
pnrte dos seus companheiros da ARENA, a homenagem sincera pelo
transcurso do seu aniversário,
Continuando, Sr. Presidente, esta lei de 1973 modificou o critério para pagamento de aposentadoria, fato que sempre critiquei
nos comícios em praças públicas, durante a minha campanha eleitoral. Em razão disso, coerente com as críticas que fazia nesse sentido,
apresentei um projeto de lei revigorando a média dos últimos doze
meses pura contagem de aposentadoria.
Infelizmente, Sr. Presidente, o parecer do Relator na Comissão
de Constituição e Justiça, que dá uma interpretação bastante restritiva ao urt. 165 da Constituição - o artigo que impossibilita o Congresso, u Câmara, o Senado de ter realmente uma participação' cfetiva nos destinos deste País - diz o Relator que o nosso projeto é
inconstitucional, quando, na realidade, se houvesse uma pequena
bott vontàde, no que tange à interpretação do texto da Constituição,
este nosso projeto de lei poderia vir a Plenário para discussão, debate
c ttprovução que, tenho certeza, o Plenário daria a este legitimo direito dos trubulhudores deste País,
Dizíamos na justificativa, reafirmando o nosso ponto de vista de
que o projeto é legal:
A criação de fontes adicionais de custeio, a elevação de
outrus. a pttr da redução do valor de alguns benefícios, levudus a efeito sem uvuliuções atuariais, passaram, entretanto,
a proporcionar ao INPS elevados auperavlts, imcompativcis,
como se sabe, com o regime financeiro de repartição adotudo, pelo Poder Executivo, partt a Previdência Social.
Assim sendo, o presente projeto satisfaz, por completo,
" exigência constitucional de que trata o parâgrafo único do
art. 165 do texto vigente, que não permite a criação, majoração ou extensão de beneficio previsto na Previdência Social
st:m n correspondente fonte de custeio.
Portanto, através desta minha palavra, Sr. Presidente, deixo, como Senttdor desta Casa, um apelo ao Governo, ao Ministro da Previdência Social, u quem de direito, à Bancada majoritária desta Casa,
no sentido de que seja restabelecido a média dos últimos doze meses
nu contagem du média salarial para aposentadoria do trabalhador
brusileiro .
Aindtt hít poucos instantes, o Senador Marcos Freire, que ora dirige u Mesa destu Casa, lamentando, da tribuna, os destinos da
SU ogN E, lembruva a tragédia, o drama do trabalhador brasileiro,
murginulizudo, por não acompanhar o desenvolvimento econômico
deste Puis, em virtude de um modelo econômico que possibilita a
conccntruçilo de riqu«us. O trabalhador já sofre com a politica saluriul do Governo, conhecida nos sindicatos, hoje impossibilitados
de ullwr nu dcfcsu de seus ussociudos, como uma camisa-dc-forçu,
Nós que estamos assistindo no drama dos trabalhadores brasileiros,
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nuído o seu salário cm cerca de 30%, que i: quanto perdem em virtu·
de de o lN PS contar 48 meses, cm vez de 12, para aposentadoria.
Sejam as minhas palavras de apelo ao Governo, para que res·
tuurc ~• médiu dos últimos 12 meses, no sentido de proteger, um pau·
cu, os trabalhadores deste País, (Multo bem I)
O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montara. (Pausa,)
S. Ex• não estri presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais - MDB)
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador,)- Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores:
Era nosso propósito analisar, hoje, u fala de S. Ex• o Ministro
das Relações Exteriores, face à proposta que o Brasil fez de um Acor·
do Geral de Comércio entre os países desenvolvidos c aqueles em
desenvolvimento. Tendo o Senador Agenor Maria que fazer um pro·
nunciumcnto nesta tarde, vou transferir minha fala para a próxima
tcrça-fcim.
Apenas direi que em 16 de abril de 1975, apresentei indicação
que visava u estender aos universitários do nosso Pais o estágio que
faziam nu Câmara dos Deputados, para que o fizessem, também, no
Senado Federal. Hoje, Sr. Presidente, modifico essa indicação,
porquanto os universitários que viriam a Brasília, para estágio junto
ii Câmara dos Deputados, teriam, por razão de freqUência cm seus
cursos, dificuldades cm prolongar sua estada nesta Capital, para
mais um estágio no Senado Federal. Assim posto, Sr. Presidente,
desistindo da primeira, formulo nova indicação, embora pelas mes·
mas razões c fundamentos daquola no sentido de se instituir no Sena·
do Federal estágio para universitários, nos moldes do existente nu
Cámaru dos Deputados.
iô a nova indicação que faço à Mesa Dirctora do Senado Fe·
de rui, Sr. Presidente (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A solicitação de
V. Ex• será encaminhada no Expediente da próxima sessão.
Tem a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Rio de Janeiro- MDB)Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - S. Ex• desiste da
palavru.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte - MDB)
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores:
O meu pronunciamento de hoje tem como fundamento c princi·
pio uma análise da situação cconômicu de nosso Pais. Acredito que
precisamos analisar esta situação com profundidade, para chegar·
""" ii conclusão do porque de tanto empobrecimento do povo brasi·
lciro.
Sr. l'rcsidcotc, Srs. Senadores, a Revolução de 31 de Março de
1964 defendeu, desde os seus primeiros dias, u reorganização da vida
nacional cm termos de austeridade. E é inegâvcl que tem conseguido
ser austcru no campo político c institucional.
Mas, quando se fala em contcnçilo de despesas, temos que
concordar que pouco ou nada se conseguiu. O Brasil, mais rico cm
potencial, no cntnnto com um povo inegu.vclmente pobre, continua
com sua politica de liberalidade de gastos, enquanto, coo·
truditoriunlt:lllt:, promove o arrocho salarial.
E essa liberalidade nilo vem benenciundo o povo, mas continua
enriquecendo as elites c proporcionando-lhes vantagens que violam
o intcn:sse nncionul.
f! preciso que se levante o imimo cívico e fraterno de todo brasileiro puru o bem comum, e os que não desejarem, por livre e espan ..
hinca vontndc, participar du campanha de austeridade nacional sejum obrigados n clu aderir, por leis que protejam os interesses da

Nuçilo, sob pena de descaracterizar os princípios mais sagrados da
lilosona que tinha por base a tomada do poder.
O povo brasileiro continua solidário com os princípios du Revo·
Iuçilo, mas já começa u dar provas do seu descontentamento, haja vis·
tu os resultados das eleições do uno pnssndo.
Ninguém joga fora um privilégio a que se acostumou. f! preciso
que o Governo tome a iniciativa de equilibrar o uso do supérOuo.
O endividamento externo co:nprcendc o setor público e privado,
ou seja, o endividamento do Governo e o garantido pelo Gove•no.
Há discrcpimcia de dados entre as fontes, se bem que ambas
tenham por fonte primária o Banco Central. O estudo da conjuntura
di1 pura 1967 o valor de 3,372 milhões de dólares, e para 1968, 3,917
milhões de dólares, débito do Governo para com o exterior.
A liquidei. internacional compreende o ouro governamental, os
direitos especiais de saque (moeda cootábil internacional), existentes
nos livros do Fundo Monetário lotcrnaciooal, e, em função das
cotas dc<:adu país no Fundo, sendo utilizado pura liquidar débitos in·
tcrgovernamentais (depósitos em moedas do país no Fundo Mane·
túrio Internacional), e diversos conversíveis, a taxa de câmbio ne·
xívcl. O Conselho Monetário Nacional adotou, na sessão do dia 21
de agosto de 1968, a sistemática da Ocxibilidadc da taxa cambial, de·
tcrminundo, a lim de dar início ao funcionamento do novo sistema,
que u Carteira de Cámbio do Banco do Brasil, a partir de 27 de
agosto de 1968, operaria à taxa de NCr$ 3,63 pura compra e
NCrS 3,65 pura venda, por dólares norte-americanos ou seu equiva·
lente cm outras moedas.
Iniciou-se, aqui, u modincução da politica cambial. E o que
aconteceu c vem acontecendo, através dessa politica, pelo que devo
narrar com documentos, prova que a política delfiniana, iniciada em
1968, conseguiu, ati: 1974, o milagre de desvalorizar a nossa moeda
cm mais de 100% c elevar o nosso débito no exterior de quatro
bilhões de dólares pura dezessetc bilhões, cento c setenta c cinco mi·
lhõcs de dólares.
Em 20 de dezembro de 1974, o Conselho levou ao conhecimento
do País que, a partir dc' 27 de dezembro de 1974, a Carteira de
Cámbio do Banco do Brasil operaria às seguintes taxas: Cr$ 7,395
para compra e. CrS 7,435, pura venda, por dólar americano ou seu
equivalente cm outras moedas. Houve, por conseguinte, o aumento
do dólar, com u conseqUente desvalorização da nossa moeda, de
mais de I00% entre agosto de 1968 a dezembro de 1974.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, errar é humano, persistir no erro
i: um crime. E se persiste no erro, neste País, com a adoção de uma
politica ccooômica que tem trazido u toda comunidade nacional so·
.frimcnto, tristeza e empobrecimento.
O Secretário-Geral do Ministério da 'Fazenda, Sr. José Carlos
Freire, advertiu que o Brasil nilo pode continuar codividantlo-se ex·
ternamente, sob pena de perder a credibilidade internacional,
declaração essa publicada no Correio Brazlllense, de 31 de agosto de
1975. E disse, ainda, aquele Secretário que nossa divida externa, no
lioal de 1974, cru de US$ 17,2 bilhões (divida bruta) e USS 12,1
bilhões líquidu. Advertiu, também que não podemos persistir com
deOclts acentuados, sob penu de comprometermos todo o nosso pro·
grunm de.: dc:scnvolvimcnto.
A bulunca comercial deste uno apresenta uma ascendência forn
do comum. !lassarei u ler os dados, pura que a Cusu, o Governo e u
Nuçào, tomem conhecim~:nto de que, da maneira como cumi ..
nlwmos. chegaremos uo despenhadeiro, inevitavelmente,
Eis os dados acumulados:
(USS milhões)
Denclt
Exportação
lmporlaçilo

. .. '.

Janeiro '. ,, '

........
M:~rço " .........
Abril .. .. . " ...
Muio . " .... ' ....
Junho .... .....
Fcvcn:iro

'

'

'

Julho

~

................

757
1.295
2.014
2.757
3.478
4.183
4.900

BIS ·
1.921
2.965
4.001
5.028
6.018
7.100

58
626
951
1.244
1.550
1.835
2.200
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soluçuo udotudu foi contrair mais dividas nilo apenas para pugar
Todo o mundo sentiu que o dinheiro desaparecia da curteira, fl mais dívidas, mas também puru tapar buracos do deficit na Balança
que se pagou muito mais pclu ulimcntução. Notudamentc os produ- de Serviços (turismo, seguros, fretes, rcmessns de lucros, juros, e
tos ln naiUra (leite, carne, ovos), outros serviços- médico, dcntisto royaltles, etc.) Um mundo repleto de dólares facilitava essa improc hubitaçuo, cxatamente uquilo mais indispenslwcl ao ser humano.
visação, cbumudu pelos técnicos governamentais de política.
A inOação brusileira continua subindo e subindo. Em julho,
Assim, o endividamento bruto foi crescendo, e, em 1973, chegou
segundo ~ Fundaçuo Getúlio Vurgas, ela subiu 2,1% em relação a a doze bilhões c quinhentos c setenta e um milhões de dólares; em
junho. Em igual período do ano passado, a evolução foi de 12%. 1974, u dczcssete bilhões c cento c sessenta c cinco milhões de dóO índice se manteve acima de 2% pelo terceiro mês consecutivo, lares: até o mês de junho último, a dczenove bilhões e trezentos
cvidcnciundo dificuldades cm se conter o crescimento dos preços no milhões de dólares e, até o nnul de agosto próximo passado, terá atinmercado interno, E se levarmos cm conta que as pressões altistas são gido vinte bilhões de dólares, para, em 31 de dezembro, alcançar o nlmuiores no segundo semestre, principalmente no fim do uno, dificil- .vel esperado de vinte e dois bilhões de dólares! Desta forma, o Brasil
mente a inOaçiio brasileiru ficará ubaixo dos 25% cm 1975.
conscguirl1, em cinco anos, de janeiro de 1971 u dezembro de 1975,
O Sr. Dinarte Mariz (Rio Grande do Norte- ARENA)- Per- multiplicar a sua Dívida Externa em 4,2 vezes. Neste perlodo, o Pais
terá pago, aos banqueiros internacionais, cerca de doze bilhões entre
mite V. Ex• um uparte?
O SR. AGENOR MARIA,(Rio Grande do Norte- MDB)- juros e amortizações quase o total dos investimentos previstos no 11
Peço ao nobre Sr. Senador que me permita apenas terminar o racio- PND, para serem cxcccutados de 1975 a 1979, na área de desenvolvimento urbano; mais do que as inversões cm siderurgia e metalurgia
cínio.
·
O Banco Central vinha reajustando o dólar apenas uma vez por nos próximos cinco anos, e quase cinco vezes o total dos gastos do
Governo Federal em desenvolvimento científico e tecnológico
més. Em agosto, o cruzeiro foi desvalorizado duas vezes.
No uno pussado - e pura este ponto chamo a atenção dos programados para até o fim da década, As nossas reservas,
nobres Senadores - a inOaçiio até julho chegara a 24%, mas o constituídas em grande parte pelos dólares que sobravam dos
cruzeiro havia sido desvalorizado em 10, 69%. Este uno, com uma vultosos empréstimos tomados a juros de 7% ao ano, rendiam
metade disso no mercado externo de títulos, nos anos 1972 c 1973.
inOação de 15,2%, a desvalorização do cruzeiro já atingiu li ,4%.
No uno passado, com uma inOação de 24%, a desvalorização do Conforme crescia a pressão dos Bancos, para que o Brasil fechasse
contratos cada vez mais volumosos de empréstimos externos, as
dólar foi inferior à deste ano, até julho, com uma inOaçilo de 15%.
E as autoridades monetárias estão seriamente preocupadas com reserva" iam subindo -reserva de um dinheiro que não era nosso.
u precária situação do balanço de pagamentos c das reservas monetá- Em 1969, elas se situavam em seiscentos e trinta e seis milhões de dólares: quase dobraram, no ano seguinte, para um bilhão e cento e
rias.
A construção civil atravessa uma crise das mais agudus,'a ponto oitenta e seis milhões de dólares: e atingiram a um bilhão e setecentos
de levar à concordata a Companhia Comercial de Vidros do Brasil, e trê:s milhões, em 1971: quatro bilhões e cento e oitenta e trê:s mido poderoso Sebastião Paes de Almeida. As dificuldades devem-se lhões, em 1972, e a seis bilhões e quatrocentos e quinze milhões de dónão só à rcduçuo do ritmo c volume das edificações, como também lares em dezembro de 1973. Eram nossas reservas, que pareciam ser
dinheiro nosso: parecia que o Brasil estava tendo rentabilidade e
uo ntraso dos fornecimentos.
A Companhia Comercial de Vidros do Brasil é nada mais nada acreditávamos, porque as classes operária c média estavam de
menos do que a maior distribuidora de vidros do País. No Rio de Ja- cinturão amarrado- o Brasil atravessava uma fase de dificuldades,
neiro, há notícias de apartamentos recém-construídos, fechados, sem através do ":mocho salarial", Mas, qual engano! As reservas nilo
comprador. E até mesmo na construção de estradas a crise pode ser nos pertenciam. As reservas eram sobras dos vultosos empréstimos
constatadu, com a recente ida do Ministro dos Transportes, Dyrceu reitos no exterior.
Agora, vejam, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a frustrante rcaNogueira, UAmazônia, para sustar o ritmo de construção da Perimelidudc
n:1cional.
tral Norte.
No período, as reservas cresceram lO vezes. Já que não houve a
O Banco Central acaba de divulgar os números relativos aos
meios de pagamentos. A tendência é para uma redução que, se veri- preocupação cm encontrar outra saída a não ser acumular essas soficarmos, resultará em restrições ao crédito e uma inevitável queda bras de empréstimos, pois as facilidades eram enormes para a obtendo desenvolvimento econômico. No entanto, já não há mais quem ção de créditos no exterior, formulou-se uma explicação para isso,
acredite em crescimento acima de 3,5%, neste ano, principalmente ulém das reservas serem uma garuntia para o País importar sem pro ..
quando se sabe que, nestes seis primeiros meses a expansão da indús- lilemas, no caso de não contar muis com o dinheiro externo e não
conseguir vender seus produtos. As reservas de 1973, pagariam totriu de transformaçilo atingiu tão-somente O, i%
·uUs
as importações naquele ano, elas serviam ainda como saldo mt:..
O ritmo do dólar: chamo a atenção da Cusu para esta realidade:
nos unos sessenta, o Pais levou quase vinte anos para aumentar a sua dio para convencer o banqueiro a emprestar mais dólares.
A partir de 1974, quando o deficit do balanço de pagamentos cm
Dívidu Externa, de três paru quatro bilhões de dólares!
O que acontece, neste período de 1969 a 1972? Em apenus três conta corrente (mercadoria e serviços) subiu de USS I ,6 para
unos, vivendo jl1 o "milagre dclr.niuno", u Dívida Externa do Brasil USS 6.~ bilhões, para os técnicos governamentuis estava provada na
bateu o recorde da suu História: de quatro bilhões e quatrocentos e prática a importância das reservas. De fato, elas começaram u cair na
três milhões de dólares, atingimos nove bilhões c quinhentos e vinte medida cm que o País precisou de dólares para financiar as importaum milhões de dólures, ou seja, um ucréscimo de cento e dezessseis ções e contrabalunçar a saída de divisas pura o pagamento de serviços, que crescem num ritmo superior ao du entrada de recursos ex ter..
por cento.
O Sr. Jurbus Passarinho (Pará- ARENA)- Permite V, Ex• nos. De 1973 paru 1974, n queda das reservas foi de USS 6 bilhões e
415 milhões paru USS 5 bilhões e 267 milhões (menos de 17%) c deum upurtc1
dezembro de 1974 atê o primeiro semestre de 1975 caiu pura USS 4
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB) Pedi riu u V. Ex• nguurdussc apenas um instunte pnru que termine bilhões c 100 milhões, menos 22 por cento.
O que ~s técnicos governamentais nilo dizem mais sabem, é que
meu ruciocínio,
Ti'\o grnvc qunnto isso cru que, desses nove bilhões c meio de dó- ns reservas constituem umu soluçuo de curto pruzo puru o problema
lares, cerca de trinta por cento, dois bilhões c oitocentos milhões ven- do deficit no balanço de pagamento cm conta corrente. Nu verdade,
ciam nos dois unos seguintes. Diante du totul impossibilidade de lc- esses recursos também compõem n divida externa do puls c tcrilo
que voltar pura o exterior mais cedo ou mais turde, Logo, continuavantur esse dinheiro com o comércio exterior (pois, quundo ns exportncõcs ultrupussuvum us importuçõcs, u difcrcnçu eru irrisóriu), u mos pugumlo dívidu com dívidu, utilizundo reservas, que jâ nüo süo
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que emprestar ao Brasil í: um negócio seguro. E vou provar, mais
adiante.
A Qualidade da Divida - Apesar da divida externa do Brasil
ter alcançado um volume bastante elevado, pode-se ainda argumentar que o esforço para tentar pagã-ln será compensado pela ajuda
que ela deu ao desenvolvimento do Pais.
No entanto, a própria composição do endividamento mostra
que as coisas não são assim. Em 31 de dezembro do ano passado, o
Brasil devia no exterior USS 17 bilhões e 165 milhões, Todo esse
dinheiro foi aplicado em atividades básicas para um desenvolvimento econômico e social orientado no sentido correto?
Nilo. Absolutamente, não. Basta ver que, desse total, USS II
bilhões c 210 milhões representavam emprí:stimos, cm moeda, feitos
atrnví:s da Resolução 63, Instrução 289 e Lei n• 4/131. Quer dizer:
65% da divida externa brasileira são provenientes da entrada no País
de dólares que andavam pelo mundo à procura da melhor aplicação
em termos de rentabilidade, ou seja, dinheiro especulativo (hot
money, dinheiro quente, como dizem os banqueiros internacionais),
de repasses feitos pelas matrize~ das multinacionais para as suas
subsidiárias- via Instrução 289, extinta cm 1972- e de remessas
realizadas por bancos ou empresas coligadas para financiar o capital
de giro de suas companhias instaladas no Brasil (Lei n• 4/131, ainda
em vigor).
Nilo existem estatísticas sobre a destinação dos empréstimos externos em moeda depois que eles passam pelos bancos de investimento ou entram nos cofres das subsidiárias das empresas multinacionais. No entanto, não precisamos de grande poder de observação para notar uma estreita relação entre o crescimento da dívida externa e
a explosão de especulações verificadas a partir de 1970 no mercado
financeiro, incluindo a Bolsa de Valores. A entrada maciça de dólares não deixou, também, de se refletir no mercado imobiliário, financiando cm grande parte as selvas de pedra do Rio e São Paulo.
Em 1969, circulavam CrS 1,1 bilhão em letras imobiliárias. Em
novembro de 72 esse total tinha sido multiplicado por três e isso
somente ocorreu porque ati: então o governo permitia que as empresas utilizassem letras como garantia para a obtenção de empréstimos externos nos guichês dos bancos de investimento. No fundo,
eram os dólares de fora que compravam as letras imobiliárias.
Esse jogo de "criar" dinheiro sem nnhum investimento para
ampliar a capacidade de produção da economia ficou bem mais fácil
depois que o endividamento externo do Pais começou a subir em foguete c a partir do momento em que foram criados inúmeros incenti·
vos fiscais para os compradores de títulos do mercado financeiro (o
Tesouro Nacional abre mão de uma parcela dos recursos arrecadados pelos impostos, beneficiando ainda mais essas aplicações que andam à procura de juros. Com isso, o governo reduz sua capacidade
de investimento na abertura de novas escolas, saneamento básico
etc).
Após a criação do me·rcado aberto (open market) as coisas
melhoraram ainda mais para os especuladores. Quando há dinheiro
demais em circulação - e isso passou a ocorrer com frcqOí:ncia em
meio ao grande fluxo de dólares cm dircção ao Pais- o governo cm i·
te ou vende Letras e Obrigações Rcajustâvcis do Tesouro Nacional
(hoje, já existem versões estaduais desses papêis) a fim de recolher o
excesso de cruzeiros. No caso de haver pouco dinheiro cm circulação
a operação í: a inversa: o governo compra ou resgata as LTN e
ORTN que foram vendidas nos bancos c às empresas.
O detalhe 1: que esses pnpí:is não ficam parados depois de vendidos pelo go,erno. Muito pelo contrário. Os bancos c as empresas
diariamente movimentam milhões de cruzeiros trocando entre si esses titules, em rilpidas operações fechadas pelo telefone. De juro a juro, através de compras c vendas sucessivas criam-se juros, mais
dinheiro c mais inflação,
A existência do opcn markct é um convite à especulação com
empréstimos externos. O empresário - e aqui chamo a atenção da
Casa pura c•tu realidade- que cstll executando em projeto de expan-

suo num prazo de dois anos, por exemplo, prefere levantar todo o
financiamento que necessita de uma só vez, ajudando n acelerar a taxa de crcscimcntp da divida externa do Pais, porque sabe que giran·
do os dólares Uá transformados cm cruzeiro) entre as Letras e
Obriguções ter{a um lucro maior que o custo do empréstimo. Os juros
que paga ao exterior são inferiores aos que ganha no mercado
linuncciro interno.
Segundo cstatlsticas do Banco Central em maio último r.sse total
tinha atingido CrS 24 bilhões e 301 milhões, 30 vezes mais cm 70;
naquele ano existiam CrS 9 bilhões e 412 milhões cm Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional e, cm maio de 75, CrS 65 bilhões
e 137 milhões, quase sete vezes mais que cm 70.
Um resultado prático - A segunda parcela mais importante
dos dólares que entram no País destina-se ao financiamento das
importações. No final do ano passado, o Brasil devia USS 4 bilhões
e 741 milhões (aproximadamente 27% da divida global no final do
uno passado) por ter levantado emprí:stimos com essa finalidade,
junto ao Banco Mundial, Banco lntcramericano de Desenvolvi·
menta (BID), Bancos de Exportação e Importação (Eximbanks) dos
Estados Unidos c do Japão, USAID etc., inclusive instituições finan·
ceiras privadas multinacionais, para pagar os bens de capital
(máquinas que fazem máquinas), o trigo c outros produtos compra·
dos no exterior.
Não í: difícil entender os objetivos desses empréstimos c as suas
implicações para a economia brasileira. Todo o pais industrializado'
c toda multinacional contam com um gigantesco sistema de financiamento de exportações, um instrumento básico de conquista de mercados, principalmente quando estes são subdesenvolvidos c não tí':m
recursos próprios para pagar integralmente e à vista as encomendas
realizadas.
As multinacionais, que na verdade são os agentes dos interesses
dos países industrializados, dividem o mundo em áreas produtoras e
áreas apenas consumidoras de seus produtos mais sofisticados.
Assim, mesmo que um pais pretenda produzir internamente
computadores, por exemplo, isso não significa que isso vá ocorrer.
Mesmo que ofereça incentivos, para a transferência dessa tecnologia,
à implantação no seu território de uma subsidiária de uma IBM,
tudo dependerá, cm última análise, da avaliação do mercado
mundial que 1: feita pela empresa.
Se não houver interesse da multinacional em implantar uma
subsidiária naquele pais, isso não quer dizer que ele ficará sem
computadores, pois a multinacional -ou o governo onde se encontra a sua matriz c mesmo suas subsidiárias mais importantes- lhe
oferecerá extensas linhas de crédito para comprar o produto no
exterior.
~ com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador
Dinartc Mariz.
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte-ARENA) Permita-me fazer uma interferência no discurso de V. Ex• Antes
quero revelar a minha limitação no assunto que V. Ex• está tratando
e que é du mais alta importância: finanças interna e externa. V. Ex•
falou sobre a crise econômico-financcira que nos está a ameaçar.
Uma das facetas da Revolução, reconhecida por todo o povo brasileiro, foi o acerto da sua politica econômica. Naturalmente n
Balança Comercial sempre foi deficitllriu. Conseguimos relativo equilíbrio nu Balança de Pagamentos, E por quê'! Graças ao que oferecemos lú fora, à ordem c à segurança que a Revolução proporciona
aos pulses capitalistas c ati: mesmo aos socialistas, um campo
propicio à utrução daquelas reservas pura serem empregadas em
nosso Pais. A grande faceta da nossa Revolução foi propiciar ao
mundo inteiro eleger o nosso Pais como o mais indicado a receber as
suus rcservus, numu rc:ntubilidndc ussc:guradu gruçus uo processo de
segurança que oferecemos. Quanto à Baltança de Pagamentos quero
dizer a V. Ex• que sempre fomos dcficit~rios, em todas as épocas,
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB)V. Ex• est~ compl.etamente enganado, Nno faça V. Ex• essaalirma-
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çào porque tenho provas concludentes que demonstram estar V. Ex•
inteiramente equivocado.
O Sr. Dlnarte Marl~ (Rio Grande do Norte-ARENA}- A
nossa Balançu Comercial sempre foi deficitária. Nenhum pais do
mundo, ati: hoje, saiu do subdesenvolvimento sem a sua Balança Comercial ser deficitária, porque o desenvolvimento de uma nação só
pode ser propiciado se ele tiver crédito, condições para atrair não só
capitais de fora mas, sobretudo, aquela gama de outros recursos, que

l

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB}Só um momento. O Senador Jarbas Passarinljo já havia solicitado o
aparte c vou concedê-lo com o maior prazer, /
Quero dizer à Casa que o meu pronunciamento tem por
finalidade provar, com fatos e declarações, nas palavras de ·autori·
dadcs do Ministério da Fazenda - e me estribo em documentos
oficiais que o Sr. Ministro Delfim Netto encontrou o Pais com um
débito de quatro bilhões de dólares c o deixou com 17,165,000,00
vcnhu u se integrar nu economia nacional para, então, promover o dólares,
seu progresso. Sem isso, nobre Senador, nenhum país poderia prosO Senador Jarbas Passarinho está com a palavra.
perar. Quero lembrar a V. Ex•- já que V, Ex• está tão preocupado
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA} - Agradeço a
com u tuxa de 25%, que é quanto iremos ter, este ano, de inflação- V. Ex• u deferência e faço minhas as palavras de saudação do nobre
que, quando a Revolução chegou, essa inflação atingia a 90 e 100%, Senador Dinurte Mariz - tambi:m pelo Rio Grande - a nossa
Gruças à política económica do Governo estamos, aos poucos,. re- alegre descoberta de vocação de financista. Mas quero dar rnzilo
duzindo essa taxa de inflação, embora tenhamos sofrido- a justiça precisamente aos números que V. Ex• traz, quando se trate de nu memanda que se proclame - como todo o mundo com a Guerra do ros absolutos, f: fora de qualquer dúvida que o Brasil tem aumenta·
Oriente Médio, que trouxe conseqUências desastrosas até pura os do a sua dívida externa. V, Ex• traz dados irrefutáveis. Perguntaria
países que têm as suas finanças equilibradas, como também os de a V. Ex•, entretanto, se conhece a· série que traduz o relacionamento
maior força capitalista. Portanto, o que estamos sofrendo i: o entre u divida externa brasileira, as exportações brasileiras ano a
resultado de alto custo do petróleo e de outros produtos que não pro- ano, as entradas de capital, e o nosso prejuízo em taxas de serviço
duzimos. Pode ficar tranqUilo V. Ex•, porque está à frente do Minis- que, no fim, significam nu linguagem dos economistas- e V. Ex•
tério da Fazenda uma das figuras mais competentes com que o Brasil está me parecendo mais familiarizado com ela do que eu - a taxa de
poderia contar pura trabalhar e defender a economia nacional.
solvência nacional. Se V. Ex• conhece essa série, eu lhe pediria, por
favor, me dissesse em que ano ela é mais desvantajosa para o Brasil
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB} até 1973, vindo desde Pedro Álvares Cabral.
Reconheço,
·
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB} O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA} V. Ex• pode ficar certo de que o Governo atual tem a maior Tenho os dados e vou chegar lá, Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará -ARENA} - Mas eu poderia
preocupação, não só de diminuir a taxa inflacionária como de não
reduzir o desenvolvimento que estamos experimentando. Não há depois insistir ...
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB}país no mundo que possa progredir sem exigir o sacrifício dos seus
filhos. A compensação virá amanhã, pura as gerações que chegarem, Pois não.
que poderão be~cficiar-se do esforço que se está fazendo para
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA} - ... em dialogar
prosseguirmos no caminho do desenvolvimento, do equilíbrio social com V. Ex•, porque teria algo mais a discutir. Por exemplo, não
e da felicidade do povo brasileiro.
aceitar de modo algum a caracterização que V. Ex• deu, apesar do
O SR. 'AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB}- brilho com que a fez, às nossas chamadas reservas. Elas, na verdade,
eram e são reservas, e essa diferença não ê uma mera diferença contá·
Muito obrigado, Senador Dinarte Mariz.
Mas esta análise tem por finalidade provar a herança que o bil que se traduz por um ingresso de capital sob forma de.
Ministro Simonsen recebeu. S. Ex• não poderá ser, absolutamente, empréstimo. Acontece que, com o aumento das exportações
responsabilizado pelo que está acontecendo. Foi o Secretário de brasileiras simultaneamente com aumento das importações- o que
S. Ex•, o Sr. José Carlos Freire, quem afirmou. Não i: Agenor é um pouco contraditório para o Partido de V. Ex•, mas chegarei lá
Maria quem está dizendo e, inclusive, já li a nota e V. Ex• a escutou. se o nobre Senador me permitir - tivemos que compensar o deficit·
Apenas estou fazendo ver à Casa e à Nação que o surgimento de da conta corrente nacional com os ingressos de capital sob forma de
qualquer dificuldade financeira i: decorrência dessa herança maldita investimento. De maneira que longe de ser aquilo dito por V, Ex•,
que o dinheiro não nos pertencia, ele nos pertence, e a· índice de
que está aí.
V.. Ex• vai tomar conhecimento, através desse pronunciamento, solvência é exatamente a prova disso.
que a política seguida está errada, absolutamente errada. Apenas
O SR. ACENO R MARIA (Rio Grande do Norte- MDB} peço a V. Ex• que tenha paciência. V. Ex• sabe que não estou aqui
Pertence, mas estamos devendo!
para tumultuar mas sim para ajudar e colaborar com o Governo
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA}- E claro, Como o
revolucionário, em toda hora que for necessário. A minha crítica
construtiva, u bem do meu País, ela se furá sempre presente. Dai bom negociante, quanto mais deve, mais deve porque mais pode
dever, a menos que vire a "filipeta" dos velhos tempos do passado.
pedir a V, Ex• que tenha paciência em ouvir este pronunciamento.
Este é outro ponto, Outro dia o nobre Líder Saturnino Braga, fez
O Sr. Dinarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA} uma
crítica que me pareceu muito pertinente, muito judiciosa a
Reconheço em V, Ex• a melhor boa vontade e ati: o patriotismo ...
respeito
do perigo do aumento da extroversão da economia
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB}brasileirn - e nós todos nos preocupamos realmente com isto. Se
Muito obrigado a V. Ex•
ficamos depen~endo cudu vez mais das exportações, é evidente que
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte -ARENA} acabamos tendo de fazer determinados artifícios, como essa taxa de
... em procurar ttiudar o Governo do General Geisel. Mas, quero
câmbio, pura que os exportadores sejam beneficiados. Mas talvez nu
dizer a V. Ex• que a herança ni\o foi do Ministro Delfim Netto que
economia nacional isso nilo seja tão vantajoso. Agora, vem. V, Ex• c
i:, também, um dos homens mais competentes deste País. A crise que
mostra que paralelamente estamos importando mais <)o que
estamos sofrendo não i: nacional; apesar de se fazer sentir no nosso
exportumos. Se fosse umu exportuçilo, uma economia extrovertidaterritório, ela se originou nus dificuldades internacionais. Cinco
exportnndo mas ni\o importando - e tendo reservas, como V. Ex•
meses antes de o Sr, Delfim Netto deixar o Ministério du Fazenda,
gosturia que fosse, uté du diferença entre importaçilo é exportaçilo,
S. Ex• jú era vitima da crise. Jamais a política de S. Ex• foi nociva
ruvorúveis u nós, uo contrúrio do que pode parecer isso seria muito
uos interesses do Brusil. Muito obrigudo,
mais prejudicial uo País porque esturramos estagnando a economia
O Sr. Orestes Quérclu (Silo Paulo-M DB}- O orndor permite o desenvolvimento nacionais, Enti\o, se importamos é pura desenvolver o Pafs, se exportamos é pnru diminuir u diferença que uf exisum nnnrtc?
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V. Ex~ me honru.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Fico muito gr:1to com o aparte, c pedi riu a permanência de V. Ex•
no plonilrio. para ouvir o desenrolar deste pronunciamento, a r,m de
o nobre Senador c a Casu tomarem conhecimento de que não tenho
nenhuma pretensão a não ser trazer ao Senado números que
realmente provam u situaçilo de dir,culdade existente no País.
O Sr. Jurbas Passarinho (Pará - ARENA) - Eu não
precisaria, para r,car no plenário -tratando-se ser V. Ex• o orador
-de nenhum artificio regimental do Senador Itamar Franco.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB) Mui lo obrigado a V. Ex•
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo- MDB)- Permite V. Ex•
um apurtc?
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB) Sô um momento, Senador Orestes Quércia, para terminar este
ruciocínio.
O po1is que accitu pussivamente essas regras corre dois grandes
riscos: o de nunca desenvolver no seu território uma indústria
independente c o risco de aumentar a sua dependência para com fornecedores cxtc:rnos. Uma coisa alimenta a outnl.
No Bn1sil aconteceu isso. Como é relativamente fácil encontrar
4ll~o;m queira linancio1r a venda de suas máquinas e equipamentos, o
Pais lorn•HI·Se um mercado de USS 4 bilhões anuais para os fabricantes de bens de capital do exterior. Tenho isso, aqui no mapa. Per·
mitiu o alargamento da capncidadc ociosa das fábricas nacionais de
m:Iquinas c equipamentos e não fez nenhum esforço maior para
desenvolver uma tecnologia nacional nessa área. Com o trigo, aço,
rcrtilizuntc:~ c alguns met:Jis não-ferrosos (cobre e alumínio,
principalmente) o problema foi o mesmo.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Muito bem! Eu
lhe dou muito bem com exclamação.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Ml'ilo obrigado.
O resultudo prillico dessa "estratégia" é mostrado pelu pauta de
Ílll(l(lrtn~tws do Pui~ em 74: sem levar em conta os seguros e os rretes
pagos por css'IS compras no exterior, dos USS 12,5 bilhões gastos no
uno pussudo, USS 3.1 bilhões serviram para comprar bens de capi·
wl: USS 1,5 hilhilcs, aço c ferro fundido; USS 471,2 milhões, trigo;
USS 402,9 milhões, fertilizantes: c alumínio c cobre, USS 460,2 milhões. Tudo isso somou mais que 40% de todas as importações em
74. o que poderiu ser evitado se não fosse escolhido o caminho mais
l'iicil c perigoso de aproveitar a maré do excesso de dólares no mundo
pan1 Cll~lpmr no exterior coisas que a indústria, a agricultura e o
s11hSlllo n:.1cionuis tc!m condições de fornecer.
Com muito prazer darei o aparte ao Senador Orestes Quórcia,
pedindo :tpcnas que seja breve, porque o discurso tem muitas laudas.
O Sr. On'Stes Quércia (Silo Paulo - MDB) - Serei rápido.
Tcnd•' cm vista os apartes dos Senadores Dinarte Mariz e Jarbas
Pussarinho, sem pretender entrar em detalhes, quero apenas rcssal''"r que: n noss:1 política t:conõmica, o nosso modelo cconõmico brasileiro é dependente do exterior. Porque evidentemente centrado nu
cxrurwçt1o, ele estú circunscrito às variações internacionais. Este é
um dos defeitos. Entüo, aquilo que o Senador Dinarte Mariz levan·
tou ,.,lino quulidadc, é exatnmente defeito. Como o nosso modelo i:
dependente do comércio internacional exclusivamente, essencialmente, é evidente que qualquer variação, como a questão do petróleo,
:~l'cta violcntmncntc u nossu realidade r,nanceiru. Quanto ao aparte
<.hl eminente Scnndor Jurbus Pussurinho, dizendo existir umu
cmnpens:u;:\o puru a nossa bulunçu de pagamentos, que é cxatumcntc
o investimcnlll eslr:mgciro. Neste ponto também é um defeito, que
rcssalt:lnlllS c o vimos Cl1mprovudo nu Comissilo Parlumentur de·
Inquérito da C;imara, com relaçi\o i\ desnacionalização da empresa
hmsih:ira. Cumo ll Governo precisa do investimento estrangeiro, faz
'-'mh."essõcs, que s:)o centrulizudus na desnucionulizuçilo da empresa
•hr:1silcira. dct'cito do modelo cconômico brasileiro.

O SR. AGENOR MARIA '(Rio Grande do Norte - MDB) Muito obrigado, Senudor Orestes Quércin. O aparte de V. Ex• me
ilustra c protege nesta tarde.
Agora, procura-se executar um programa de substituição de
importações de bens de capital, insumos básicos (aço, fertilizantes,
cobre, alumínio etc.) c trigo - substituir importações é produzir
aqui dentro o que é importado- num momento em que o capitalismo enfrenta uma crise, surpreendendo o País muito muis dependente
do exterior do que antes. E nilo há outra saída, já que anos e anos de
importações fúceis criaram no Brasil um grande merendo consumidor desses produtos.
A Mentira do petróleo- Não é à-toa que as pessoas comprometidas com a politica económica do ex-ministro Demm Netto se esforçam por explicar o problema do balanço de pagamentos do Brasil,
argumentando com o petróleo, que na pauta de importações pesa menos que os bens de capital.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Peço a V. Ex•
qui: me inclua entre esses comprometidos. E depois me dê outra oportunidade de apartcar.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)De quebra. eles defendem o r,m do monopólio estatal, coerentes com
a sua mosor,a de agravar a dependência do Pais.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Mas não me
coloque entre esses.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Não resta dúvida, essa é uma cortina de fumaça inteligente, na medida cm que tenta afastar do embaixador brasileiro na França a grande
parcela de responsabilidade pelos aluais problemas da economia
nacional - que ele de fato tem - contado com grupos de pressão
poderosos como aliados.
A balança de serviços também é sutilmcnte esquecida nas análises que se fazem da situação do balanço de pagamentos do pais.
Explica-se: ao lado das importações c das amortizações da divida, o
seu desempenho representa outro argumento contra as diretrizes econõmicas do ex-ministro.
Fala-se no petróleo, que no ano passado custou ao Pais USS 3
bilhões. Mas depois que são "escondidos'.' os USS 5 bilhões e tantos
das importações que já poderiam ter sido bastante reduzidas, esconde-se também os USS 2,3 bilhões que somente no ano passado
saíram do Brasil para financiar o passeio dos turistas de classes
média c alta na Argentina e outros lugares (USS 314 milhões de
saída bruta): USS 1,2 bilhão de fretes; USS 43 milhões de seguros:
USS 249 milhões de lucros e dividendos às empresas estrangeiras:
USS 1,3 bilhilo de juros provenientes da divida externa; USS 257 milhões de serviços contratados na área do governo: USS 426 milhões
de "diversos".
Em 1971 o deficit da balança de serviço foi de USS 980 milhões.
No uno seguinte, ele cresceu 27% atingindo o nível de USS 1,2 bi·
lhão: cm 73 pulou pura USS 1,7 bilhão (mais 37'll) e puru USS 2,3
bilhões no ano passado, um crescimento de 34% sobre 73. De 71 a 74
o deficit da balança de serviços cresceu 136 por cento.
Por que? Apesar de cada item dos serviços ter uma explicação
particular, os rcnexos de uma politica de maior dependência para
com o exterior, tanto no aspecto financeiro como no comercial, e de
concentruçilo interna da renda, são nítidos nessa conta do balanço de
pagamentos.
A expansão das importações ufeta os itens transportes e seguros,
onde as perdas liquidas pura o Pais foram, no uno passado, de
USS 916 milhões e USS 13 milhões, respectivamente, As facilidades
internas de crédito uo supérnuo - nilo são palavras minhas, são do
Presidente do Bunco do Brasil - estilo somadas à concentruçilo da
renda nus classes mi:diu c ultu da população, estilo presentes no turismo, 11truvi:s do quul saíram cm 74, USS 247 milhões liquidas: o
crescimento da dividu externu é representado pelos juros e o incen·
tivo aos investimentos estrangeiros dirctos (lcia·sc: desnucionuliwçilo du cconomiu) pelos lucros, dividendos, e royultles.
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cínio pode dcrender para um País subdesenvolvido uma política eco- (mercadorias c serviços). Só que o Brasil precisa obter dólares para,
nómica de abertura indiscriminqda ao capital estrangeiro. Hoje, é também, amortizar a sua dívida.
mais diiTcil dar explicações otimistas para o crescimento acelerado
Os banqueiros internacionais, que orcrcciam prazos largos aos
da dívida externa do País, ainda mais considerando que a maior pur- seus clientes a fim de uplicnr a massa de recursos que chegava aos
te dos dólares vem para cá com objctivos bastante cluros de obter lu- seus corres, depararam com umu rcalidude totalmente direrente. Os
cros u custos baixos c riscos mínimos - que é o lógico. Que os gru- dólares ficaram escussos e os novos grandes investidores, os países
pos estrungeiros só investiram até hoje 5,5 bilhões no Brasil - re- exportadores de petróleo, uplicavam seu dinheiro a pral.OS muito
lativamente pouco diante dos USS 20 bilhões do endividamento - c curtos, uma mancil'a de se livrur dos ereitos da inflação, que vinha
que eles montaram suas fábricas no País c desnacionalizaram um subindo desde antes du "crise" do petróleo. Nilo houve grài1des
grande número de empresas utilizundo o mercado financeiro Interno, surprcsus quando bancos europeus como o Herstalt (Alemanha) ·C
subc-se há muito tempo. Apenas, a curaria criada em torno do cha- norte-americanos como o Franklin Natlonal raliram.
Para o Brasil, a rculidadc também iria mudar. Em 72, o fluxo de
mado "modelo brasileiro de desenvolvimento" era um obstáculo à
colocação mais· ampla dessas questões. Crescer era preciso. Como entrada de dÓlares no Puís cru tão intenso (ralou-se em USS 50 mi·
lhõcs diários através da Resolução 63, Instrução 289 e Lei 4/131) que
crescer, não interessava discutir~ mas já interessa.
Caso ainda existam dúvidas sobre o que se ganha com uma polí- o Governo, cm setembro, decidiu aumentar para seis anos o prazo de
tica económica de abertura sem limites para o exterior, busta perder permanência dos dólares no País. Tentava-se criar um obstáculo
algum tempo razcndo cálculos simples cm cima dos dados rornccidos para o banqueiro internacional.
pela última Pesquisa Nucional por Amostra de Domicílios (PNAD),
Eu chamou atenção da Casa para estes números, que são reais.
Tudo inútil. Tanto que, no mês seguinte, o Conselho Monetário
executada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no último trimestre de 73.
Nacional instituiu o dcp9sito compulsório de 25% sobrc.os emprés·
Naquela época, enquanto se afirmava que o Brasil deixava de timos cm moeda (Resolução 63 c Lei 4/131) c revogou a Instrução
ser um País subdesenvolvido, que o "modelo" devia servir de cxem· 289, que beneficiava bastante as multinacionais, sobre quem pesam
pio ao mundo, apenas 23% das residências estavam ligadas à rede de ·acusações de alterar a untiga ordem monetária' internacional. Aquele
esgotos, sendo que no Nordeste esse índice era de 4,5% - um inccn· que desejasse um empréstimo de USS 75 milhões tinha que levantar
tivo a mais à mortalidade inrantil via doenças inrccciosas. Nessa re- USS 100 milhões, pagava juros sobre 100, mas só levava 75.
gião. 31% das residências enquadravam-se na categoria "barracos".
No entanto, continuaram entrando muitos dólares no País. ele·
Trabalhando menos de 40 horas por semana, 18,3% da população vando as reservas e prejudicando as medidas de combate à inflação.
economicamente ativa, ou mais de 7 milhões de pessous (3,7 milhões No final do primeiro semestre de 73, as coisas pareciam melhorar. O
de pessoas) c no campo 21,6% (3,2 milhões de pessoas). Isso sem ra- Governo suspendeu o depósito compulsório, e, por precaução, csten·
lar nos dois milhões de crianças de lO a 14 anos que já eram consi· deu o prazo da amortização dos empréstimos cm moedas para B
anos. Mas cm setembro, poucos dias depois da dilatação desse prazo
dera dos trabalhadores agrícolas.
O perfil da distribuiçilo da renda continuava o mesmo, concen· para 10 anos, novamente o Conselho Monetário reuniu-se e impôs
trado em pequenas raixas da população, tendência essa que tem se um depósito compulsório, não de 25% mas de 40%. As reservas
agravado nos últimos unos: dos 17,7 milhões de assalariados, 14,3% tinham chegado a US$ 6,3 bilhões, com seus óbvios ereitos infla(2,5 milhões) nilo ganhavam mais do que a metade do maior salário cionários.
Poucus semanas após essa medida - o exemplo perfeito de
mínimo da época (Cr$ 156,00); 43,3% (7,6 milhões de pessoas) até
um salário mínimo (até CrS 312,00) e apenas 0,2 (40 mil pessoas) como as decisões de política económica do Governo dependem dos
com mais de 30 salários (Cr$ 9.360,00). A PNAD não abrange as mercados de Londres, Nova Iorque e Tóquio - os árabes atraáreas rurais do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, vessavam o canal de Suez, o que mais tarde iria mostrar, na prática,
Mato Grosso c Goiás, devido às dificuldades de acesso. Se abranges· o risco que o Brasil corria em acreditar na eterna abundância de
se, ccrtumentc o quadro seria pior, já que nessas regiões são maiores dólures.
Em rcvcrciro de 74, o Conselho Monetário suspendeu o dcpó·
os bolsões de pobreza ubsoluta.
sito
compulsório
para, na primeira quinzena de setembro, reduzir de
Em São Paulo - o padrão de desenvolvimento ideal para
10
para
5
anos.
Ai,
·começou a ceder e a aceitar as imposições. Eu peralguns economistas- 12,9% dos trabalhudorcs (984 mil pessoas) trabalhavum menos de 40 horas por semana. No campo- onde está a guntaria: por qui: passou de lO para 5 unos o. prazo máximo deresagriculturu padrão para esses economistas- essa taxa era de 14,1%, gate dos empréstimos cm moeda~ Se continuar sem vigor aquele de·
ou 195 mil pessoas. Nas cidades paulistus, 790 mil pessoas tru- pósito c se o prazo de resgate não rossc reduzido, os banqueiros deibalhavam menos de 40 horas semanais, ou 12,6% da população urbu- xariam de abrir créditos ao Brasil, pois eles já enrrentavam o prona economicamente ativa. Sem esgoto, estavam 49% das residências blema de escassez de recursos.
Como pagar? - essa redução de prazo alterou bastante o
do Estado.
chumudo
"pernt da dívida", a rorma como a sua amortização está
Chega-se à conclusilo de que nilo se conseguiu tirar o País do
distribuída
pelo tempo. Até 73, us distorções do mercado internasubdesenvolvimento. Conseguiu-se endividar o País; conseguiu-se
desvuloriznr a nossa moeda cm mais de 100%. Isto, sim! E como se cional de moedus sopravam a ra'VOl' do Brasil, que jogava para a
isso nilo bastusse, uindu surgirum outros problemas graves como o rrente o diu do vencimento dos empréstimos.
E agora~ De setembro do ano passado até dezembro próximo,
do endividamento externo. Os dólurcs nilo melhornrum a qualidudc
de vidu da grande maioria dos brasileiros (as estutísticas do IBGE deverá entrar no País alguma coisa em torno dos US$ 4 (quatro)
bilhões em empréstimos em moeda, os quais o Brasil devolverá no exmostrum isso com clareza) c o País deve, hoje, 25% do seu produto
terior em 1979-80.
·
interno bruto (PIB).
Vejum os senhores u reulidude desses números.
O sonho acabou - a alta do preço do petróleo no mercado
Segundo o Bunco Centrul, pelo "pcrnt da dívida" existente cm
internucionul, cm fins de 73, destruiu o sonho brasileiro do constunte
endividamento sem muiores problemus. Quutro vezes mais curo de 31 de dezembro de 74, o Brusil terá que amortizar; cm 1979, USS 1,7
bilhilo, sem contur os juros. Puru 1980,já está prevista u amortização
umn horu pnrn outru, o. petróleo ubsorve umu razoável parcela dos
de USS 1,2 bilhilo. Assim, o Puls cuminhu para o final da década,
USS 80 bilhões que unduvam utrás de juros pelo mundo.
De repente, o Brnsil teve que disputnr os empréstimos com a com u certczn de que encontrará um obstáculo tulvez intrunsponfvcl,
pois, se neste uno, com u umortiznçilo de USS 1,8 bilhão, os juros lhe
lnglnterra, ltúliu, Frunçn, Alemunhu c outros pulses industriulizudos.
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pode acontecer em 79-80, com somente as amortizações ultrapassando os USS 3 bilhões ..
O atual Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonscn - é
ele quem está dizcn~o agora, nilo é Agenor Maria- tem consciência
disso, c não foi por outro motivo que, ao visitar cm julho passado a
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN), alertou os
empresários: "Resolve-se o problema do balanço de pagamentos até
80 ou será preciso mudar o modelo de desenvolvimento". Mesmo
esse prazo pode ser expressivamente otimista, na opinião de alguns.
Ele devia mudar agora c não esperar para 1980. Mudar agora,
enquanto é tempo.
O diagnóstico da situação é matemático: as reservas do Pais certamente fecharão este ano na faixa dos uss 3,6 bilhões quando esteve a quase 7 bilhões, c, caso continuem a cair no ritmo dos 11ltimos 7
meses, elas acabarão cm 78-79. Nilo vai haver mais reservas.
O Governo, por isso, forçou os importadores a ir buscar financiamento no exterior, criando um depósito compulsório de 100%
sobre o valor de produtos, com aliquota acima de 37%, para aquele
que pretender pagar à vista. Os bancos brasileiros estão proibidos de
abrir créditos para financiar esse depósito compulsório.
O programa de substituição de importações de bens de capital,
insumos básicos, inicialmente eleva as compras no exterior; as exportações continuarão enfrentando os problemas do protccionismo
dos mercados importadores. As geadas deste ano- aqui vem o mais
grave - serão outro ponto negativo para o comércio exterior do
Pais, no ano· que vem; c ainda corre-se o risco de ter-se que concorrer com os paises exportadores de petróleo, no mercado internacional de moedas caso as suas receitas de exportação continuem a
cair c não possam atender aos seus bilionârios programas de desenvolvimento traçados para até 1980. O Irã c a Argélia já teriam levantado alguns empréstimos na Europa.
Apesar de os banqueiros internacionais saberem que as reservas
brasileiras não silo formadas por dinheiro próprio do Pais, e sim com
os seus dólares, eles acompanham cuidadosamente as suas oscilações, já que as consideram uma garantia a mais na concessão dos
créditos.
A verdade é que, desde o inicio do ano passado, o Brasil deixou
de ser "um bom risco". Sim. Um bom risco. No segundo semestre de
72, os bancos estrangeiros cobravam do Pais uma taxa .,... aqui,
chamo a atenção do nobre Presidente c dos Srs. Senadores da Casa uma taxa; no segundo semestre, os bancos estrangeiros cobravam do
Pais uma taxa de risco de I%, bastante baixa na época.
Hã algumas semanas, o Banco Nacional do Desenvolvimento
Económico (BNDE), que tem excelente imagem no e~tcrior, conseguiu um empréstimo de USS 120 milhões, com um prazo de 5 anos e
uma taxa de risco de I ,75 por cento.
Quase duplicou a taxa de risco. Por quê? Se era de I%?
Um recente trabalho do Conselho Interamcricano Económico c
Social da Organização dos Estados Americanos (OEA), sobre as características e as perspectivas du economia brasileira, depois de reconhecer que a disponibilidade de créditos e~ ternos "tem sido cada vez
mais incerta" mostra como subiu a taxa de juros pagos pelo Brasil no
mercado internacional de moedas. Em 68, a média foi de 4,36 por
cento c, cm 73, de 7,55 por cento.
Quase duplicou a ta~a de juros; quase duplicou a ta~a de risco.
Nos próximos anos, aumentará bastante o "serviço" da dívida
externa brasileira (os juros mais as amortizações), desequilibrando
aindu mais o bulunço de pagamentos do Pais.
Segundo o estudo da OEA. "a necessidade bruta de financiamento externo será aumentuda, ainda mais, no periodo 75-76, devido
à deterioraçilo das condições de novo endividamento, de tal forma
que os pugumentos de juros e amorti?.ações aumentarão cm ritmo
ainda muis rápido que o nível da divida".
O trabalho conclui, ufirrnundo que "uma parcela cada vez
muior da tomada bruta de cmpr1stimos serú ab~orvida pelos pagamentos de serviço ligados ao rápido acúmulo da divida, no pcrlodo

1975-77. O coeficiente de absorção da divida será, assim, superior a
I00% depois de 1977".
Em outras palavras, o Conselho lnteramericano Económico e
Social da OEA calcula que, depois de 1977, entrarilo menos dólares
no Brasil do que o necessário para pagar os juros e as amortizações.
No ano passado, de cada 100 dólares que entraram, 43 saíram com
essa finalidade; neste ano, de cada 100, deverão sair 64,1: em 1976,
62,6 dólares, cm cada 100; 80,4 cm 1977; cm 78, de cada 100 dólares
que entrem deverão sair 101, 7; 105,6 cm 79 c 108,4 cm 80. Silo os efeitos do endividamento em "bola de neve". Ai estoura, c chega ao fim.
Mas quem rcncgocia divida perde crédito c o Brasil pagará um
preço nessa rcnegociaçilo, traduzido cm termos de juros mais elevados.
Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• que me honra com a sua
presença, V. Ex• está notando aqui como subiram os juros'? De quU·
tro para sete virgula cinqUenta e cinco; os riscos, de um para um virgula setenta c cinco. ISto, realmente, é o que me admira!
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Enquanto V, Ex•
se mantiver cm números absolutos, não tenho discordáncia. Estou
esperando é aquela ...
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Vou chegar lá·.
O Sr, Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Nilo! Pura de·
pois, discutir um pouquinho, se V. Ex• me der dois minutos no fim
do seu discurso. Confesso que, apesar de me considerar um homem
relativamente medroso, agora, estou é apavorado com o discurso de:
V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Hã, também, o risco de o Pais ser obrigado a apertar os seus cintos,
entrando conscientemente numa recessão, a fim de reduzir as impor·
tações c liberar produtos no mercado interno para exportar e assim
criar divisas que irão pagar parte da divida. O Brasil teria que, nesso
período, renunciar aos seus programas de investimento que já deve·
riam ter sido cumpridos, quando era tranqUilo conseguir emprésti·
mos no exterior.
Sr. Presidente, V. Ex• está me advertindo para cu terminar'?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nilo sou propria·
mente eu; é o tempo. Mas, vou ser um pouco tolerante com V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA) (Pela ordem)- Sr,
Presidente, peço a. V. Ex• que me conceda uma oportunidade, de
ucordo com aquela praxe que aquijá roi condenada, certa vez, já que
o tempo de Liderança da ARENA não foi utilizado, gostaria de de·
feri-lo pura o nobre orador concluir a sua oração.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador,
costumo encontrar uma solução dos casos, sem ferir o Regimento.
No meu entender, c5'a delegação é anti-regimental. Mas, como não
há mais oradores inscritos, creio que poderemos continuar ouvindo
o importante discurso do nobre Senador Agenor Maria, sem prejudicar ninguém e sem sacrificar o Regimento. Assim, V. Ex• está atendido em sua generosidade.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Muito obrigado.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Muito obrigado, Sr. Presidente, Muito obrigado, nobre Senador Jar·
bas Passarinho.
Após essa fase, seria mais fácil construir um modelo de de·
scnvolvimento voltado para o mercado interno do Pais.- Sim, por·
que não temos mercado interno, nilo hú poder aquisitivo no Brasil: o
poder de compra (: arti licial, indisciplinudo, c vem gerando uma vida
urtificial, banindo a própria fumilia, a própria estrutura e a própria
poupança da Naçilo- sobre o qual o Ministro Mário Henrique
Simonsen se referiu. Quem disse isso não foi eu, nilo. Estú em opinião. Mas i: bem possível que ainda haverá alguóm interessado em
aproveitar as "grandes" facilidades oferecidas pelas multinacionais c
cm defender u "interdependência" entre as economias do mundo.
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alirmn que "Nas importações, as máquinas valem mais que o pctróJeo", provando que não é o petróleo o responsável por essa situação,
Nas Importações, as m4qulnas valem mais que o petróleo
(USS mllhões-FOB)
Perlodo
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Fertilizantes
Máquinas e equipamentos
Petróleo e derivados
Trigo
Cobre
Alumínio
Aço c ferro fundido
Total

1968/71

1973

1974

64,9
1.039,4
276,0
124,2
77,2
28,2
173,0
2.767,0

138,5
2.142,5
710,8
335,4
164,3
50,9
493,4
6.192.2

402,9
3.107,7
2.759,5
471,2
328,6
131,6
1.534,9
12.530,5

O total corresponde a todas as importações do País, incluindo
as parcelas acima.
·
Vamos comer batata, mandioca, soja. O que ni!o é possível é
esse País importar aquíío que não pode pagar. f: preciso uma disciplina em termos de se usar somente aquíío que podemos. f: necessário que haja uma disciplina em termos de importação.
A batata apodrece; a soja não tem comércio, como não teve no
ano passado. O milho está aí, sem valor algum. O pão do milho é
muito mais forte, mais rico e mais saudável do que o de trigo.

o que são QS userviçosH

I
1
1

1

-Sai da Bruta (USS milhões)
Periodo
Turismo
Transportes
Seguros
Lucros e Dividendos
Juros
Governamentais
Diversos
Perda Liquida para o Pais

1968/72

1973

1974

160
336
23
114
295
114
174
-846

264
858
34
199
840
189
282
-1.722

314
1.281
43
249
1.355
257
426
-2.313

A perda liquida inclui o cálculo das divisas recebidas pelo Pais
em cada período
Em 1952, baixou o dólar a 17,72 cruzeiros antigos, mas em 1953
atingiu a 43,32 cruzeiros antigos.
A partir de então não mais baixou o valor do dólar, que começou a triplicar o seu valor, em relação à moeda nacional, cada três
anos: 159,83 cruzeiros antigos cm 1959; 578,73 cm 1963; e duplicar
cada dois anos a partir de 1964, estando hoje em torno de 9 cruzeiros
novos. Em outras palavras, estamos pagando hoje 200 vezes mais,
que há vinte unos passados, pelos produtos importados, sem levar
em conta o aumento dos direitos aduaneirQS, que passaram a ser ad
valarem, a partir de 1954, neste caso 300 vezes mais ...

A prtmeira tentativa de valorização do café foi feita cm 1902,
quando Silo Pnulo proibiu 11 plantação de novos cafezais por cinco
unos. Coube ao Governo federal a terceira intervenção, de 1921 a
1924, voltando Suo Paulo a liderar a defesa dos preços do café de
1925ul929.
Após o crash de outubro de 1929, em que violenta queda de preços ocorreu nos mercados internacionais, voltou o G~verno federal a
tomar conta do problema, para, defendendo o café, defender
lambém a nossa moeda,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Nobre Senador
Agenor Maria, V. Ex• me permite uma interrupção?
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Nobrc Senador Jurbus Passarinho, permita-me V, Ex• apenas terminar este trecho do meu pronunciamento. Em seguida, concederei o
aparte a V. Ex•
Desde então, outras intervenções foram feitas com o intuito de
manter a cotação do café, nos mercados internacionais, entre 10
cents e 15 cents por libra-peso para o Santos Tipo 4, até que veio a 11
Grande Guerra, interrompendo as atividades da Bolsa de New York
até 1946.
· Reabrindo a Bolsa, as cotações de cafe foram bem superiores às
de anteguerra, cerca de 53 cents por libra-peso, e a defesa de suas
cotações foi levada ao exagero em 1954, quando chegou a atingir a
cerca de 94 cents por libra-peso. Em 1968 licou cm torno de 40 cents
por libra-peso.
As. exportações de café do Brasil têm sido em torno de 16
milhões de sacas, com cxceção de 1963 a 1968, com cerca de 18
milhões. Foram anos recordes.
Esses artifícios de "defesa" ou de "valorização" dos preços do
café, aliados aos empréstimos externos contraidos no passado pelos
Governos federal e estaduais, foram os meios usados para manter o
equilíbrio do balanço de pagamentos. pois os saldos da balança
comercial, positivos alguns anos, porém negativos na maior parte
das vezes, nunca foram suficientes para cobrir os compromissos
tomados no exterior.
Por isso, no passado, com intervalos de 16 anos, foi o Brasil
obrigado a contratar três empréstimos de fundlna: em 1898, 1914 e
em 1931.
Após este último, na crise económica internacional dos anos 30,
foi fdto o Acordo para Pagamento da Divida Externa, cognominado
Plano Oswaldo Aranha, em 1934; e na década de 40, o Plano Souza
Costa,. pelos quais o Brasil conseguiu deixar de pagar legalmente,
grande parte das dívidas contraídas no exterior.
Entretanto, após a 11 Grande Guerra, retornou o Brasil ao hábito de contrair novos empréstimos, agora contratados com o
Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Export-lmport
Bank c bancos privados, ultrapassando os seus compromissos a
soma de cinco bilhões de dólares, inclusive juros.
10: verdade que a maior parte dessa divida foi contralda para· a
importação de bens de produção, que j6 estilo contribuindo ou ainda
virão a contribuir para o fortalecimento da economia. Há, porém,
também os empréstimos improdutivos, como os de obras em Brasília, Censo de 1970 do IBGE.
A renovação desses compromissos resolve problemas imediatos
no balanço de pagamentos, adiando sua solução para anos futuros.
A solução delinitivu, porém, só virá quando pudermos obter saldos
positivos sulicientes pura amortizar dividas e pagar juros, pois, caso
contrítrio, cuminhurcmos pura u outra soluçilo, a mais desagradável,
que é: a de contrair emprestimos de fundlng, ou de fazer acordos ou
planos, pura reduzir ou adiar compromissos, como j6 aconteceu
vúrius vezes neste século.
Voltando à taXII de câmbio nex!vel, entretanto, examinaremos,
ugoru, o ludo negativo. Este é: o problema encarado do ponto de vista
do interesse do Brasil, como Nuçüo.
Jâ vimos us vantagens da desvulorizuçüo du moeda para os

O Brasil construiu sua economia na base da exportação de produtos ngricolns. Cufi:, algodão e açllcar constituiram ns três pilastrns
bilsicas de economia brasileira, pois desde a nossa Independência
contribuem com mnis de 50% parn a exportação. Houve anos em que
chcgnrnm n pnrticipur com mais de 76% do total, principalmente no
século pnssndo, cm que n médin nnual foi superior a 73%. Desses 3
produtos, o cu fé ainda ocupn lugar de destaque, e seus preços têm
sido defendidos desde o inicio deste século, a principio pelo Governo
do Estudo de Silo Paulo, e, posteriormente, também pelo Governo
comercinntcs, cxportudores e importadores,
federal.

-164O Brasil, porém, cada vez que desvaloriza o cruzeiro, perde
substânêia em relação ao seu intercâmbio com o mundo,
Foi encarando o problema, sob o ponto de vista nacional, que
os que pugnaram pela defesa dos preços do café mantiveram seus
pontos de vista: vender cafe ao melhor preço internacional, sempre
que possível.
Basta um exemplo: na década de 50 batemos um recorde de exportação: em 1951, 1.768 milhões de dólares, com 4. 851.000
toneladas. Média: 364,4 dólares por tonelada, na exportação total.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a diferença: em·l967 exportamos 1.654 milhões de dólares, com 20.103.000 toneladas. Mé·
dia: 78,37 dólares por tonelada.
Em outras palavras: exportamos 4 vezes mais cm quantidade, c
recebemos 4 vezes menos por tonelada exportada.

Convém ressaltar, porém, que u queda no valor médio de expor·
taço:!o não resulta somente da desvalorização da moeda brasilciru.
Caíram os preços dos produtos extrativos e agropecuários nos
mercados internacionais.
Nossa exportação de minério, nobre Senador Jurbas Passarinho
-veja bem -, foi aumentada, em quantidade, em mais de 50% após
1964, e esses são fatores que innuem na média dos preços de expor·
tacão, quando considerados em moedas de curso internacional.
Mesmo levando em conta, porém, o aumento de volume nu
exportação de minérios; a diversificação de nossa exportaçüo e.·
conseqUentemente, menor participação do care para o total; e a que·
da de preços nos mercados internacionais, o fato é que os preços
unitários de nossos principais produtos de exportação cairum violen•
tamente, cm moedas fortes. E, em assunto de exportação, convém
lembrar, é: o Brasil ainda considerado grande fornecedor de matérias·
~ um depoimento claro, meridiano, lógico, A critica construtiva primas c de produtos agropecuários que, embora em grande
é necessária c é oportuna,
ascensão, somente representam cerca de 8,5% do total exportado. E.
Essa distorção que registramos no comércio exterior, vamos no- como pais agrópecuário, deve o Brasil imitar os países europeus e da
tar em todos os cálculos cm que a base for moeda forte, seja na Ãsia que, através de novos métodos, estão aumentando sua produti·
comparação com o comércio de outros pulses, seja no intercâmbio vida de agrícola, com a esperanço• de regularizar o mercado de consu·
com o mundo, ou na estimativa do PNB em dólares.
mo dentro de poucos anos.
Assim, em 1840, no tempo do Império, a exportação média do
Fazendo um ligeiro retrospecto, verificaremos que foi no perío·
mundo era dc·USS 2.93 per capita. A do Brasil, USS 12,50. Quase do 1949 a 1954 que o Brasil tirou o melhor proveito de seus produtos
seis vezes mais,
de exportação, pois a tonelada exportada foi, em média, sempre supe·
O Sr. Jarbu Passarinho (Pará- ARENA)- Gostaria de per· rior u USS 300,00, batendo o recorde em 1954, com USS 363.90
guntar a V. Ex• se, antes da abdicação do Imperador, V. Ex• me por tonelada. ·Nesse período tivemos, como já foi mencionado, o re·
corde de exportação até então conseguido de 1.759 milhões de dóla·
concede o aparte? (Risos.)
res em 1951, somente ultrapassado em 1968, com cerca de 1.850 mi·
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB) lhões de dólares (estimativa), porém neste ano com quantidade 4
Chegarei lá, com o maior prazer, nobre Senador. V, Ex• está obser· vezes maior que naqu~le (1951).
vando esses números?
Neste ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vem exatumente o
que
eu
desejo: pelo exposto chegamos à conclusão de que dove estar
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Sim. Sem dúvida.
no meio-termo a solução do problema cambial. Nem câmbio total·
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)- mente livre, pois não temos reservas para sustentá-lo por muito
O problema do café, quatro vezes mais.
tempo; nem monopólio oficial de câmbio, pois prejudica o intercâm·
O Brasil manteve sua média per caplta superior à média geral bio comcrciul, interno e externo; c muito menos a taxa de câmbio ncaté 1920.
xível permanentemente. O meio-termo estarâ no regime de câmbio
~verdade que quis cair um pouco em 1898, mas Campos Sales oficial para o intercâmbio comercial e para o pagamento de com pro·
foi a Londres, estudou Economia- c não ''economõs" ... (Rlsos.)- missas oficiais e, concomitantemente, a disciplina das importações e
Economia, criou condições e realmente equilibrou a balança do Bra· câmbio livre para as operações financeiras e turísticas de iniciativa
si!.
privada, como jâ tivemos nas épocas consideradas favoráveis ,ao Bra·
Nas crises de 1920 a 1949, ficou em cerca de 30% abaixo da si!.
média mundial. Em 1950, igualou com. a média mundial. Em 1950,
Aliás, pouquíssimos são os países em que o câmbio e a impor·
igualou com a média mundial em torno de USS 47.00 per caplta.
tação são inteiramente livres. Dos 277 mercados internacionais de
Em 1951, ano recorde da década de 50, com US 71.00 per câmbio (países, protetorados e colônius) somente em 28 a moeda é in·
capita, ultrapassou novamente a média mundial, que foi de somente teiramente livre (10%).
uss 61,00.
Como podemos ver, todos os sistemas de controle ou liberdade
Desde então nun.ca mais conseguiu melhorar sua posição, pois a já experimentados no Brasil, menos o atual, de câmbio ncxível,
innação passou a dominar, baixando, cada vez mais, nosso poder de
Se acrescentarmos ao que já foi exposto o fato de que hoje os
compra.
compromissos no exterior ultrapassam u unportância de cinco
Em 1967, a média mundial foi de USS 60.000 per caplta, bilhões de dólares, ou seja, equivalentes a cerca de três vezr.s o valor
enquanto u do Brasil foi de USS 19.50, a mais baixa verificada neste total exportado; que o balanço de pagnmentos tem sido geralmente
século.
negativo: e, finalmente, que nossns reservas ficaram reduzidas a
Por outro lado, se encararmos o problema de exportação em re- menos da metade do que eram em 1965, teremos uma síntese da posi·
lação ao comê:rcio mundial, em seu conjunto, verificaremos que foi a ção do Brasil perante o mundo, vista do ângulo de quem estiver no
partir do final da 11 Grande Guerra que a exportação anual do Brasil exterior.
Assim, t~.mcdidu que o cruzeiro (: desvalorizado, diminui a
esteve sempre superior a 2% do total da exportação, até o uno de
participação do Brasil no intercâmbio mundial em moedas de curso
1954, com exceção do uno de 1952, que foi somente de 1,93%,
internacional, pois o Brasil não consegue acompanhar o ritmo de
Em 1950 chegou a ser de 2,41 %, recorde nunca mais alcançado.
Entretanto, desde que o câmbio foi liberado, u partir de 1954, n crescimento, não somente do comércio da América Latina, mas,
participação proporcional do Brasil foi sendo cada vez menor principalmente, do total de intercilmbio mundial. De fato, a exporta·
çuo mundial, que ultrapassou os cem bilhões de dólares em 1959, foi
(sempre inferior a 2%} até atingir 1,03% em 1962·53.
duplicada cm ..1968, com mais de duzentos bilhões de dólares, E
A partir de 1954, passou u ser inferior u 1%, e, em 1957, era de
nestes 10 unos o Brasil somente elevou suu exportação cm dóluros cm
somente 0,85%.
45%, ou seja, em menos du metade daquela proporção.
Esses são os números, o que me fnz admirar a Mutemúticn é que
f! com o muior prazer que: concedo o upurLc uo nobre Scnudor
querem transformá-la, evitando que dois e dois deixe de ser quntro.
Jarbus Pnssurinho.
·

!
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O Sr. Jarhas Passarinho (Pará - ARENA) - Pretendi, hú
momentos, interromper V. Ex•, mas não queria prejudicar o resto
da leitura do seu documento.

fi quase a mesma coisa. Isto porque a média da tonelada
exportada foi reduzida a menos de I terço, nesse pcrlodo, co·
mo passamos n citar:
·

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB)Muito obrigado.
O Sr. Jarbas Passarinlfo (Pará- ARENA)- Continuo, entilo,
aguardando pura, no final, discutirmos o problema do indice de
insolvência.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte- MDB) Na formação de preces cm moedas estrangeiras tem grande
innui:nciu o comportamento da política de comércio exterior c de
câmbio do país produtor, principalmente quando a moeda é estável,
o que nilo acontece no Brasil há muitos anos.
E o Brasil valeu-se, no passado, da "valorização de preços" do
café, pura corrigir, em grande parte, os prejuízos decorrentes da•
dcsvulorização· da moeda.
Tal foi a repercussão dessa política de preços do Brasil, nas
décadas anteriores a 30, que nu língua inglesa foi Íntroduzida a pala·
vru ··valorization'\ tendo como origem a Palavra portuguesa

"v:dorizu<;iio", com o seguinte significado, segundo o Webster New
lnlernallonal Dlctlonary, Second Edition, 1941:
"Valorlzalion (Pg. Valorização)
Actor proccss of uttempting to give an arbitrnry markct
value or price to a commodity, usually by a governmental
intcrference, as by muintaining a purchaasing fund, making
loans to producers to enuble them to hold their products, etc;
price fixing by other meuns than equation of supply and de·
mand: distinguished from "Valutation."

1

Os preços nos mercados internacionais são ditados pelos gran·
des produtores, e o Brasil dominou o mercado de café: durante mui·
tos unos, mas abusou da elevação de preços em várias épocas,
proporcionando aos concorrentes o aumento de sua produção sob o
célebre "Guarda-Chuva" brasileiro. Agora já não é tilo fácil ditar
preços, quundo a produção somada nos estoques representa quase
três vezes o consumo mundial do caré.
Se o Brasil dirige os preços do café:, é:, por sua vez, dirigido nos
preços dos demais produtos de exportação, e então, além de perder o
mercado da borracha, está entregando seu cacau por menos 36%; sua
cera de carnaúba e seu minério de ferro pela metade dos preços de IO
anos passados: seu manganês por menos 42% do que cm 1958: e essas
baixas de preços de produtos primários, aliadas ao alto custo da
produção interna, devido às leis sociais brasileiras é: à innação ainda
dominnnte, torn:1m cada vez mais difíceis a competição do Brasil
com seus concorrentes africanos, asiáticos ~ sul americanos; países
cm que esses fatores desfavoráveis, leis sociais e inflação -pratica·
mente nUa existem.

Devido u essa· quedu de preços, c embora quadruplicando o vo·
lume de exportação, cstl1 o Brasil recebendo somente cerca de mais
lO% cm dólnrcs que

taçilo em

peri~dos

h(l

20 unos passados, se compararmos a expor·

de 7 anos, após u Grnnde Guerra, como segue:

EXPORTAÇÃO

uss

Período
de 7 unos

Milhões

Tonel.
mil

1947/53
1954/60
1961/67

9.502
9.652
10.445

29.322
52.732
114.698

Período

USSp/Ton.

1947/53
1954/60
1961/67

323,00
183,00
90,00

Aumentavam a produção c a exportação, diminuíam os dólares.
Excluindo o ano de 196R, cujas estatísticas comprovam, houv.c
aumentos cm quantidade nas exportações de minério de ferro, algodão em rama, açúcar, cacau em amêndoas, manteiga de cacau c soja
(feijão): e entrada de novos produtos na lista de exportação, como
café solúvel, chapas de ferro c aço, farelos de semente de soja, produtos manufaturados, etc,
Esses aumentos, porém, não foram suficientes para compensar a
diminuição da exportação de café, pinho serrado, óleo de mamonn,
milho em grão, fumo em folha, sisai, minério de manganês, etc, até
1967.
Os grandes fatores que, realmente, influem na média geral de
preços são o café\ pelo seu preço unitário alto, c o minério de ferro,
pelo seu grande volume a baixos preços por tonelada.
Assim, qualquer grande variação no volume de minério de
l'erro, cuja exportação quatriplicou em alguns anos, a preços mais
baixos e na quantidade e nos preços de café, tem grande repercussão
na média total.
Os primeiros anos do após Segunda Guerra correspondem ao fi.
na I das atividades da extinta CEXIM, que tanto combatemos.
Em fins de 1953 teve início, com os leilões de moedas, não <omente uma relativa liberdade de importação, mas, também, a
desvalorização paulatina da moeda nacional.
O sistema que na época mereceu os nossos mais sinceros
aplausos, pois não tolerávamos as restrições impostas pela CEXIM e
suas conseqUências- foi realmente o que iniciou a inflação galopan·
te a que estamos assistindo.
Substituindo o leilão pelas altas tarifas alfandegárias, c mais tar·
de pela desvalorização cada vez mais acelerada da moeda, chegamos
aos dias de hoje com u moeda nacional valeAdo 200 vezes menos que
há 15 anos.
A estabilidade da moeda é ?Onto pacifico nas discussões de
quais os fatores indispensáveis ao progresso do Pais.
Sua cotação em moeda estrangeira renete os efeitos maiores ou
menores da innacão, conforme é possível verificar volvendo nossas
vistas aos quudros do passado.
Vejamos, em síntese, o quanto já valeram os nossos "mil réis":
I) D. Joilo Vi:
Em IHOH chc-gu ao Brasil a Corte de Portugal. A Libra
esterlinn ouro vulin 3$430,
2) Guerra Nupoleônicn:
No finnl dn Guerra de Napoleão, a Libra esterlina valia
somente 2$500.
3) D. Pedro I.
Em 1822 D. Pedro I proclama a independência. Valia a
Libra 4$700.
4) Regência:
Em 1831 D. Pedro I deixa o Brusil c entrega o Governo ii
Regência, com n Librn vulendo 9S600. Muis do dobro do
valor de 1822.
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-1665) D. Pedro II:
Em 1840 D. Pedro II assume a chefia do governo, com a Libra
valendo 7$600.
Nu Regência, os mil róis foram valorizados em 21%.
6) Em novembro de 1889, O. Pedro II abdicou, com.a Libra valendo 8$700. Assim, ~m 60 unos de Regência c Governo do II Imperador, a libra passou de 9$600 a 8$700, ou seja, os mil rêís foram
valorizados em 10%.
E nesse período, o Brasil, considerando os poucos recursos com
que contava na época, foi um dos mais prósperos paiscs, com moeda
estâvel, apesar da falta de comunicações c de meios de transporte no
interior, onde os trapeiras ainda eram os mais eficientes transportadores da produção com destino ao consumo c à exportação.
7) República:
A República recebeu a Libra valendo 8$700. Nove anos mais
tarde, em 1898, a Libra valia 33$400, Em outras palavras, o mil réis
depreciado em 284%,
8) Campos Salcs:
Campos Sales, recebendo em 1898 a Libra valendo 33$400,
passou o governo a Rodrigues Alves, em 1902, com a libra valendo
20$050, Os mil róis valorizados em 40%.
Aqui, chamo a atenção da Casa. Isso é que é milagre. Milagre
foi esse, de Campos Sules, que conseguiu revalorizar o cruzeiro; não
o de agora.,que deprecia a nossa moeda em mai1 de 100% c aumenta
a nossa divida no exterior de 4 para 17 bilhões, num total de 165
milhões de cruzeiros. Esse, sim, foi o milagre que Campos Sales realmente deu ao Pais, Campos Sales, sim, fez um milagre, mas Delfim.
não! Delfim, foi uma aberração.
Prossigo, Sr. Presidente:
9) Revolução de 1930:

Essa perplexidade torna-se ainda mais chocante no verificarmos
que não foi assim no passado, principalmente na Regência c ao
tempo de D. Pedro 11, quando o Brasil, com moeda cstâvcl c dentro
das possibilidades com que contava na época, projetou-se no cenário
da economia mundial cm proporções maiores do' que hoje se
apresenta.
Assim como fomos iludidos peja liberdade de comércio que tivemos a partir de fins de 1953, c qiietcccbeu nossos aplausos, é passivei que no ano 2.000 fique provado que estamos errados ao ficarmos
alarmados hoje com a rapidez da desvalorização da moeda a que
estamos assistindo.
Como a História somente poderá ser bem contada após alguns
anos de ocorrência dos acontecimentos, nossos descendentes dirilo se
estamos certos ou errados ao reverem essa palestra dentro dos próximos 30 anos.
Finalmcritc, esse decréscimo do poder de compra do Brasil no
exterior prejudica a economia nacional pois grande parte de nossa
indústria ainda depende de máquina, equipamentos c matérias-primas, importadas,
Temos vivido dentro de um sistema cm que reina a descapitalização continua do empresariado nacional, ao mesmo tempo cm que
corresponde ao fortalecimento crescente dos capitalistas possuidores
de moeda forte,
Essa situação constitui um estimulo à minsferência, cada vez
mais freqUente, do controle de indústrias nacionais para as mãos de
estrangeiro, pois mais difícil se torna a competição, dada a desigualdade de poder aquisitivo das moedas.
Este sistema de câmbio flcxivel realmente favorável às empresas
privadas, se encararmos o problema a curto prazo, é porém, altamente desfavorável a longo prazo, não somente ao brasileiro, mas,
principalmente, à economia nacional de um modo geral.

Recebeu a 'Libra valendo 45$700 do Governo deposto, Dr,
Washington Luis. Em 40 anos da República Velha o valor da Libra
passou de 8$700 a 45$700, ou pouco mais de S vezes.
Após um período de mais de 20 anos de moeda controlada, praticamente fixa, o Brasil baixou o poder de compra do cruzeiro em
200 vezes, nos últimos 15 anos, comojâ vimos.

Assim. a taxa de câmbio llexivcl pode ser considerada uma solução transitória, mas nunca uma solução definitiva, como as demais
não foram definitivas no passado.

Se, porém, recuarmos nossas observações ao tempo da Independência, verificaremos que os governos da Regência e de D. Pedro II
mantiveram a estabilidade da moeda durante 60 anos, até 15 de novembro de 1889, após receberem de D. Pedro I o "mil rêis" desvalorizado em cerca de 100%, em relação ao uno de 1822.

Caso contrário, ufetarà a segurança nacional. IF.ntrcvistu de
Oswaldo Benjamin de Azevedo para a Revista Carta Mensal cm
27-3-69). Estamos em 1975, c tudo que ele dizia cm 1969 estamos
vendo, Foi verdadeiro profeta,

A proclamação da República constituiu uma completa surpresa
para os mercados comerciais e financeiros, e logo depois teve inicio a
violenta queda do "mil réis",
A libra vale hoje I,000 vezes, e o dólar 2.000 vezes, os valores de
novembro de 1889, em moeda brasileira,
Com a República, teve inicio a inflaci!o, contida abrutumente,
pelo governo Campos Sales, c, paulatinamente, pelos governos que o
sucederam até 1953.
Desde então, voltou a inflação com poder de maior destruição
da economia brasileira, como jâ vimos nesta exposição de fatos e de
cifras.
Assim, ao fazermos esta exposição de fatos e de cifras,
comparando o presente com o passado, longe de nós cstâ a idéia de
sermos pessimistas quanto aos destinos do Brasil, pois ele segue o seu
caminho apesar de todos os contratempos c obstáculos.
Dadn, porém, a reconhecida importância da estabilidade da
moeda, pura o desenvolvimento da economia, o que nos deixa perplexos é a rnpidcz com que ela estâ sendo depreciada, diante da complacência de todos nós, recebendo essa desvalorização como fato
consumado e com o maior indiferentismo.

Assim sendo, somos obrigados a modificar as metas econõmicas
dos critérios atê agora adotados e a ponto para equilibrar as finanças
do País e encontrarmos os verdadeiros caminhos da democracia a
que .todos aspiramos.

B, a nosso ver, um futor inflacionârio, e como tal não deverà
perdurar por muito tempo.

Os seguintes itens:
I) Contcncão de despesas.
2) Disciplinar o poder de compra artificial com normas pura o
útil c o supérOuo e juros diferenciados para os bens de capitais c consumo.
3) Suspender as importações de qualquer produto que produzimos no Brnsil. Porque ni!o entendemos importar o que temos, c
não podermos pagar!
4) Criar um mercado de consumo interno, subsidiando os produtos agdcolas deficitârios e gravosos, e aumentnndo os salários, dos
funcionl1rios civis c militares da Unii!o pura criar poder de compra
no Brasil.
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-167O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) (Fazendo soar a
campainha) - A Presidência quer salientar a V. Ex• que há sessão
do Congresso Nacional marcada para 18:30 horas, Agora já não é
quostão de tolerância, mas impossibilidade de continuar,
V. Ex• poderia concluir.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -.Lembro aos Srs.
Senadores que o Congresso Nacional cstfl convocadq para uma
sessão a realizar-se hoje; às 18 horas c 30 minutos, no plcnãrio da Câ·
mura dos Deputados, destinada à votação das Propostas de Emenda
à Constituição n•s li c 12, de 1975.

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Eu gostaria que o
nobre orador me permitisse apartcar no fim do seu discurso, con·
forme solicitei.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - A Prcsidéncia
designa para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Nortc-MDB) Infelizmente, a Presidência acha que não é mais possível.

ORDEM DO DIA

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA) - Então, teremos
outra oportunidade para discutir o índice de insolvência,

-1-

O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB) Concluo, Sr. Presidente:
5) Salário-família proporcional considerando uma taxa maior
para os salârios menores. e vice·versa, melhorando assim o orca·
mento doméstico dos milhares de assalariados de baixa renda,
6) Desestimular o aumento da produção de veículos diminuin·
do o prazo de financiamento e tirando o crédito para carros de luxo.
7) Associar a gaso)ina ao álcool anidro.
8) Autorizar dois tipos de cafí:. O primeiro puro c o segundo
associando com o milho, barateando o custo do produto para as
pessoas de baixa renda e conseqUentemente diminuindo o consumo
do produto.
9) Diminuir a importação do trigo e conscicntizar a população
para o consumo da soja, milho, mandioca, c a batata doce.
10) Autorizar' trânsito livre sem impostos ou taxas aos produtos
de primciríssima necessidade, como sendo feijão c farinha, tipo infc·
rior, rapadura c batata doce. Esta medida favorecerá o barateamento
c a facilidade da comercialização cm todos os recantos do País,
li) Legislação especifica para atendimento das regiões, pois a
lei deve ser elaborada tendo cm vista as características regionais.
12) Desburocratizar os impostos através do imposto único pro·
porcional em termos de categoria, dando assim ao pequeno indus·

trial c comerciante oportunidade de continuar na sua atividadc.
13) Profissionalização do homem do campo através do serviço
militar.
14) Evitar o êxodo rural levando às regiões agrfcolas do Pafs
rode escolar, energia c assistência volante médica c dentária, criando
no campo per<pectiva de segurança c relativo conforto.
15) Problema cambial - Ncrri câmbio totalmente livre, pois'
não temos reserva para sustentá-lo por muito tempo; nem
monopólio oficial de câmbio, pois prejudica o intercâmbio comer·
cial, interno c externo, c muito menos a taxa de câmbio Oexível
permanentemente, O meio termo, cstarfl no regime de câmbio oficial
para o intercâmbio comercial c pura o pagamento de compromissos
onciais e, concomitantemente, a disciplina das importações c câmbio
livre para as operações financeiras e turfsticas de iniciativa privada,
como jfl tivemos nas épocas consideradas favorâvcis ao Brasil.
"Não busquemos o caminho de volta à situação colo·
niul. Guardemo-nos das protcçõcs internacionais.
Acautelemo-nos das invasões económicas. Vigiemo-nos das
potências absorventes e das raças expansionistas. Um povo
dependente no seu próprio território c nele mesmo sujeito ao
domfnio de senhores nilo pode aspirar seriamente nem seria·
mente manter n sua independência do estrangeiro", "Rui
Burbosu"

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 334, de 1975), que suspende a proibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de nos 79, de 1970, 52, de
1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
Prefeitura Municipal de Meridiano (SP) eleve, em CrS 590.000,00
(quinhentos e noventa mil cruzeiros), o limite de sua dívida consoli·
dada, tendo
PARECER, sob n• 335,dc 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justlça,.pela constitucionalidade c juridici·
dudc.

-zVotação, .em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 375, de 1975), que suspende a proibição contida na
Resolução n' SH, de 196H, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) eleve, em
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:
-de Con5tlluição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
da de,

-3Votação, em turno único, do Parecer n• 367, de 1975, da Comis·
são de Relações Exteriores, que conclui pela republicação do texto
da Convenção Sobre o Regulamento Internacional Para Evitar Abal·
roamentos no Mar, aprovado pelo Decreto Legislativo n• 77, de 31
de outubro de 1974.

-4Votação, em turno único, do Requerimento no 364, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a trans·
crição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Senhor
Comandante da AMAN, Gcncral-de·Brigada Túlio Chagas
Nogueira, lida durante as solenidades de entrega do espadim da
turma "Marechal Eurico Gaspar Outra", em 23 de agosto d• 1975.
-~-

Votaçilo, em turno único, do Requerimento no 373, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando a transcri· ·
çilo, nos Anuis do Senado Federal, do editorial "A EstnAnaçilo da
Agricultura Nordestina", publicado no Jornal O Estado de S. l'auto,
de 27 de agosto de 1975.

(Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - O nobre Senador
Orestes Quércia enviou à Mesa·. projeto de lei que scrâ encaminhado
regimentalmente no E~pcdicntc da .próxima scssilo,

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'
41, de 1975, de autoria do Senhor Senador Leite Chaves, que acres·

-168ccnta al!nea c parágrafo único ao art. 649 do Código de Processo
Civil, tornando impenhorável a casa de moradia quando, sendo o
único bem imóvel no patrimônio do devedor, constitua sua rcsidên·
cia erctiva, tendo

PARECER, sob n• 351, de 1975, daComi;são:
-de Conolitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc e, quanto ao mérito, pela aprovação com as Emendas de n•s I c

2-CCJ que apresenta, dependendo da votação do Requerimento n•
392, de 1975, de adiamento da discussão,

O SR. PRESIDENTE (Wil10n Gonçalves) - Está encerrada a
scssõo.

( Levanta·.re a sessão, às /8 hora.< e 25 minutos.)

128• Sessão da t• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 8 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, BENJAMIM FARAH,
DINARTE MARIZ E LOURIVAL RAPTISTA

Às 14 horas e 30 minutos, acham·sc presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - Cattcte
Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Helvídio Nunes
- Virgílio Tâvora- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Ruy Car·
neiro - Marcos Freire - Gilvan Rocha - Lourival Baptista Ruy Santos- Eurico Rezende- João Calmon- Roberto Saturnino- Benjamim Farah·- Danton Jobim - Itamar Franco Magalhães Pinto - Orestes Quércia.- Lázaro Barboza - Osircs
Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes Canale- Saldanha Derzi Leite Chaves- Evelásio Vieira- Otair Becker- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

I> lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 393, DE 1975
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição nos Anais do Senado Federal da fala do Ministro da
Fazenda, Professor Mário Henrique Simonsen, através da Tclevisilo,
em nome do Governo, nas comemorações do Dia da Independência.
Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1975,- Lourlval Baptista
- Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- De acordo com o
art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido
ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.

I> lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•1SO, DE 1975
Dispõe sobre reajustamento de beneiTcloo concedidos antes
de 21 de novembro de 1966 e em manutençilo pelo INPS.
O Congresso Nacionnl decreta:
. Art. I• Os beneffcios cm manutençilo pelo INPS c não abrangidos pelo disposto no art. 26 do Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966, serão revistos com a finalidade de passarem a corresponder, nnquela época, il perccntaiÍeiJl do salârio mlnimo qu~
representavam nu dutn do inicio do beneficio, sendo a diferença dcvidnn partir da vigêncin destn lei.

Art. 2• O custeio do encargo decorrente da aplicação do artigo procedente será atendido com as receitas de que trata o art, 69 da
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n• 3.807. de 26 de agosto de
1960).
Art. 3• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação,
reyogadas as disposições em contrário

J ustlficaçio
Determinou o Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966, cm
seu art. 26:
"Art, 26. Os benefícios concedidos na vigência da Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, cujos valores, reajustados
nu forma da primitiva rcdação do s~u artigo 67, ficaram contidos no teto de 2 (dois) salários mínimos, serão revistos de
.oficio, a fim de Que voltem a corresponder à percentagem do
salário minímo que representavam na data do início do benefício, respeitado o limite de 3,5 (três c meia) vezes o màior
salário mínimo vigente no País, arredondado o total obtido
paiu a unidade de cruzeiro imediatamente superior,
Parágrafo único. O novo valor do benefício revisto nos
termos do artigo será devido a partir do mês seguinte ao da
vigência desta lei, não cabendo pagamento de diferenças rclativas.ao período anterior."
Referido dispositivo restaurou o 13lor dos benefícios contido;
pelo teta de 3,5 vezes o salário mlnimo, fazendo com que eles voltassem a corresponder ao percentual do salãrio mlnimo que representavam nu data do inicio da concessão. O ato foi, sem dúvida, de estrita í~stiça. Foi; contudo, lamentavelmente, incompleto; por não ter
contemplado os benetlcios (aposentadoria c pensões) de valores inferiores a 3,5 vezes o salârio mínimo c também que não correspondiam, em· l966, ao percentual do salârio mínimo da data cm
que foram concedidos
Com relação a estes, portanto, a situação sofreu injustificãvcl
agruvamento que persiste, cm muitos casos, até os dias aluais.
IÕ tal injustiça que objetiva o projeto eliminar, dando tra·
lamento idêntico a situações que se identificam.
Cabe, por derradeiro, assinalar que o projeto prevê, nos termos
do parilgrafo único do artigo 165 do texto constitucional a respectiva
fonte de custeio, reconhecidamente suficiente para atendimento do·
encllrgo.

Sala das Sessões, cm 8 de setembro de 1975. -Orestes Quértla.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social
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-171quem não s:1bc o csrorco 4ue pussou a ser rcnli:tado para que meios
llclinitivos c permunentcs permitissem, u nós outros, o desenvolvimento do MOBRAL.

No dia <lito de setembro do ano passado, na Comissão de
Educação e Cultura do Senado Federal, o nosso nobre colega Senador Hclvldio Nunes, prestou, com a maior eloqüi:ncia, uma homenagem
ao magnifico trabalho desenvolvido pelo MOBRAL. Fiz miO SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo - ARENA) Agradeço a V. Ex•, que foi um dos mais admiráveis protagonistas nhas as palavras de S. Ex• Entretanto, abordei um aspecto da
dessa batalha de consolidação do MOBRAL, a preciosa contri- atuação do MOBRAL que me causava uma certa perplexidade: chegara ao meu conhecimento que o MOBRAL estava admitindo em
huiçtw desse esclarecimento.
V. Ex•, Senador Jarbas Passarinho, seguindo a trilha aberta seus cursos com a duração de cinco meses, nas duas áreas mais
pelo seu notável antecessor, Senador Tarso Outra, foi extre.mamente subdesenvolvidas do nosso Pais, o Norte c o Nordeste, cerca de um
l'cliz ao escolher pura u Presidência do MOBRAL um dos mais milhão de crianças, com a idade variando entre nove c quatorze anos.
Em 17 de maio de 1973 comparecera à Comissão de Educação. c
ilustres homens públicos deste País, economista dê excepcional' valor
e eduea?or de extraordinários mi:ritos, o Professor Mário Henrique Cultura o Professor Mário Henrique Simonscn, cntilo Presidente do
Simonsen;· A escolha de Mário Henrique Simonsen para a Prcsi- MOBRAL. Eu dirigira a S. Ex• uma indagação sobre o artigo das
di:neia do MOBRAL i: responsável, sem dúvida nenhuma, pelos nossas Constituições, que desde o tempo do Reino de Portugal, AI·
excelentes resultados que o Movimento começou a• apresentar. garve ·c Britsil, estabelecia que i: dever do Poder Público proporCorno Secretário Executivo do MOBRAL atuou, naquela primeira cionar a todos os brasileiros um curso primário completo e gratuito.
rase, o Padre Felipe Spotorno que foi substituído, posteriormente, Curso primário completo; portanto, com 4 anos. Indaguei· do
pelo Professor Arlindo Lopes Corri:a, tambi:m um notável professor Mário Henrique Simonsen se cursos com a duração de S
economista que acabara de deixar a direçào do IPEA, .órgão do .. meses violav~m ou não o dispositivo constitucional a que cu me referiu e cjuc constava, invariavelmente, de todas as nossas Cartas
'Ministério do Plunejumento.
Nos seus primeiros meses de utuução, o MORRA L foi alvo de Magnas. O professor Henrique Simonscn, com a cxtraordinâria
numerosas crilicus injustas, no Brasil c fora de nossas fronteiras. Eu coragem que o caracteriza, respondeu à minha indagação dizendo
mesmo tive ocasião de ouvir, na sede da UNESCO, cm Paris, um ser necessário reconhecer que o MORRA L não passava de um "tapaalto funcionúrio afirmar que cursos de alfabetização de curta dura- buraco", de alguma coisa que estava sendo feita precariamente,
ção só tinham dois objctivos: o estatístico e o demagógico. O porq~e o País ainda não tinha condições de secar a fonte do analfabeohjelivo cstHtistico, com a li nulidade de apresentar, nos censos, uma tismo, proporcionando um curso primârio completo a todas as crian·
redução do número de analfabetos, embora, em muitos casos, uma ças na faixa de 7 a 14 anos, Eis, textualmente, a declaração de
redução apenas aparente; e o objetivo demagógico, com a Simonsen:
prcocupaçtw de procurar enganar o povo, transmitindo-lhe a
"Acho que a pergunta do Senador João Calmon 1: mais
imprcssiio de que estaria solucionado o problema do analfabetismo.
do que válida - i: um ponto absolutamente essencial. A
Este era o julgamento injusto, feito em 1971. Felizmente, em 1973,
própria existência do MOBRAL significa que, apesar do
entre os dias 9 e I~ de abril, realizou-se, no Rio de Janeiro, por
idealismo da Constituição, nunca foi possível cumprir
convocaçt10 do MOBRAL c contundo com a colaboração da
exatumcnte aquilo que se dispunha, que era garantir a todo o
UNESCO, um Congresso lnterumcricano de Educação de Adultos,
cidadão o ensino primário gratuito na idade cm que ele deve.
do qual participaram delegados das tri:s Américas e as figuras mais
ir pura o curso primário. Entüo, 1: claro que devemos consiimportantes da UNESCO.
derar o MOBRAL como - e essencialmente ele é - um
Este Congresso lntcramcricano de Educação de Adultos pro"tapa-buraco". !;: um conserto de alguma coisa que deveria·
clanH>U o extraordinário valor do mi:todo adotado pelo MOBRAL,
ter sido feita antes e que por alguma razão não pôde ser feita.
com o reconhecimento internacional de que ele representava uma ex·
A razão, aí. evidentemente, i: de ordem cconômica, porque as
pcrii:ncia vidida, inclusive digna de imitação por outros países. Eu
Constituições sempre disseram uma série de coisas mas não
nf10 lliriu 4uc cessaram as críticas ao Movimento Brasileiro de
mediram o que essas coisas custavam em percentagem do
Alfabctizaçtlo, mas, pelo menos, nunca mais ouvimos repetida uma
Produto Nacional Bruto, e às vezes as garantias constitualirmaçiio fcitu aqui mesmo, no plenário do Senado Federal, por um
cionais somadas davam mais de 100% do Produto Nacional
dos nossus eminentes coh:gas, qut: declarou, tex.tualmCnte: >~no
Brutó, o que era uma inviabilidade aritmética. Assim, o que
Nordeste, o MOBRAL não passa de uma demagogia",
sucedeu, de fato, foi que gradativamentc a rede escolar foi se
i\ UNESCO. que í: um órgão da Organização das Nações
ampliando, mas ainda hoje ela está muito longe de atender à
Unidas. destinado ao estudo dos problemas da Educação e da
totalidade da nossa população como seria desejâvel no que
Cultura, consagrou o MOBRAL com estas palavras que tenho o
diz respeito ao curso primário completo, e agora ao ensino
prazer de reproduzir, no momento cm que transcorre o quinto anifundamental, que são oito anos.
versi•rio de atuaçüo efetiva dessa instituição.
Então, o primeiro ponto de sua pergunta, isto 1:, se
Afirmou a UNESCO:
deveríamos considerar que a educação integrada deveria ser
"O sistema MOBRAL, dentro do contexto de um
olhada como umu maneira pela qual se poderia suprir esse
determinado modelo de desenvolvimento, constitui uma
dispositivo constitucional, cu diria, como remendo, mas niio
experiência valiosa, par sua ericiéncia administrativq e
na sua forma fundamental. Em outras palavras, seria extrelogística, por sua capacidade criativa c de trabalho e seu
mamente frustrante para nós- c o Ministro Jarbas Passaricmp~.:nho cm dur resposta nacional a um problema nacional.
nho u este respc.:ito i: extremamente cauteloso -, seria
i\ cxpcrii:ncia MOBRAL apresenta aos poises da região
extremamente rrustrantc para nós que os Estados dissessem:
da i\mi:rica Latina c do Caribc um exemplo importante du
"Ni1o, podemos relegar u segundo plano os esforços de
luta eficaz pela erradicação do analfabetismo, da possibialfnbctizaçtlo e de ensino primário porque depois o
lidade t!e um esforço paru conseguir um alto nlvel de cficii:nMOBRi\L resolve isso na educação integrada." Então, pura·
cia têcnh:a c administrativa nos serviços educativos c de uma
c simplesmente estaríamos transferindo para os IS anos aquinpçftu Uc cstrutêgia lle all'ubctizuçUo de massa,"
lo que deve ser feito aos 7 unos. Assim, digamos, toda a fi.
losofiu dentro do MOBRAL tem de ser u de que nós, por
l)cpois llcssa consugruçllo intt:rnacionul, que só chegou cm
assim
dizer, somos uma solução de segunda época para aqui197J, o MOBRAL começou a celebrar convi:nios com vúrios pulses,
lo que niio foi cumprido no dispositivo constitucional- mas
pant transmitir uoutrus naç-11es subdesenvolvidas o know-how brusi~
nilo a soluçiio normal.
lciro.

- 170Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas con·
tribuiçõcs:
I -dos segurados, cm geral, na base de 8% (oito por cento) do
respectivo sulário·dc·contribuição, não podendo incidir sobre impor·
tância que exceda de 'lO (dez) vezes o salllrio mlnimo mensal de
muior vulor vigente no pais;
li -dos se.gurudos de que trata o§ I• do art, 22, cm pcrccnta·
gcm do respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto de
Previdência e Assistência dos Scrvidor.cs do Estado, com o acréscimo
de 1% (um por cento) para custeio dos demais bcnclicios a que fazem
jus esses segurados;
III - das cmprcsus, em quantia igual à que for devida pelos se·
gurados u seu serviço, inclusive os de que trata o item III do art. S•;
IV- du União, cm quantia destinada a custear o pagamentode
pessoal e as despesas de administração geral da previdência social,
bem como u cobrir as insuficiências financeiras, verificadas;
V - dos segurados que se cncontrar~m na situação do art. 9• c
dos facultativos, cm percentagem igual ao dobro da estabelecida .no
item I.
§ I• Integram o salário·dc·contribuição todas as importâncias
recebidas a qualquer titulo, pelo segurado; cm pagamento dos ser·
viços prestados.
§ 2• A empresa que utilizar serviços de trabalhador autónomo
ou de trabalhudor avulso fica obrigada também, com relação a eles,
à contribuição a que se refere o item III, independentemente da
devida pelo próprio segurado.(")
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solenidudc realizada no Palácio cio Planalto c transmitida pura todo
o Brasil por uma cadeia de rádio e televisão, os fundamentos do Mo·
vimento Brasileiro de Alfabetização- MOBRAL. ·
Fora criado, naquele momento, um gr·upo intcrministcrial de
trabalho que iria troçar as linhas gerais de atuaçilo do MOBRAL.
Esse grupo de trabalho cru presidido pelo então Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, o Sr. Rondon Pacheco.
No seu relatório, o grupo interministcrial sugeriu que o
MOBRAL cuidasse, prioritariamente, da alfabetização na faixa
entre 15. c 30 anos de idade. De acordo com o projeto então
aprovado, o MOBRAL deveria alfabetizar, ao longo do Governo
Costa e Silva, cerca de onze milhões c quinhentos mil adolescentes c
adultos .
.O MOBRAL foi criado pela Lei n• 5.379; ·de ·I 5 de dezembro de
1967. O Grupo de trubalho intcrministcrial elaborou um plano de
ulfabetização funcional c educação continuada de adultos prevendo,
inclusive, as rontes de recursos destinadas a essa cruzada, da maior
importância para o Pais.
Infelizmente o uno de 1968 foi marcado pela agitação estudantil.
Realizaram-se numerosas passeatas c os estudantes exigiam maior
número de vagas nas universidades. Apesar de ter sido considerado
altamente prioritário o plano do MOBRAL, foi necessário, naquele
momento, dar preferência à solução do problema do aumento de
vagas das universidades.
Convêm, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a evocação desta prc·
visão feita por um governo sério, por um Ministro sério c por um
Grupo de Trabalho lntcrministcrial, também sério: naquele momen(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de to sonhava-se com a alfabetização de li milhões c SOO mil adolescenFinanças.) tes e adultos e chcguva-sc a prever, paia 1975, a erradicação do
analfabetismo cm nosso Pais.
O SR. PRESIDENTE (Benjam!m Farah) - O projeto lido será ·
Decorreram os anos de 1968 e 1969. Por motivos compreenpublicado e despachado às comissões competentes. (Pausa,)
síveis não foi possível iniciar o plano anunciado, com a maior sole·
A Presidência recebeu a Mensagem n• 170, de 1975 (N• 276/75, nidadc pelo então Presidente Costa c Silva,
na origem, de 5 do corrente), pela qual o Senhor Presidente da Rcpú·
Somente em 1970,- cxatamenlc no dia 8 de setembro, quando já
blíca, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, era Presidente da República o General Emilío Garrastazu Médici,
0
submete uo Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda MOBRAL foi ressuscitado graças a uma iniciativa extremamente
pura que seju levuntadu u proibição contida na Resolução 58/68 feliz do então Ministro da Educação, o nobre Senador Jarbas Passadesta cusu, a fim de que a Prefeitura Municipal de lraccmãpolís (SP) rinho, que, seguindo a orientação do Chefe da Nação, decidiu revi·
posso elevar cm Cr$ 2.990.000,00 (dois milhões e novecentos c talizar o MOBRAL que já contava, então, com recursos provenoventa mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, c possa nientes da Loteria Esportiva. Esses recursos foram previstos pela
contratar empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Administração Tarso Dutra c decorriam, principalmente, de parte
Paulo S.A., destinado a financiar a construção de um Estádio c um do lucro da Loteria Esportiva c da destinação de 1% do Imposto de
Pronto Socorro Municipais.
Renda das pessoas jurídicas.
A matéria será despachada às Comissões de Economia c de
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - V. Ex• me
Constituição e Justiça.
permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Há oradores ins·
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo -ARENA)- Com
cri tos.
-muita honra.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Notei que
O SR. JOÃO CALMON (Esplrlto Santo-ARENA) (Pronuncia V. Ex• deu, logo em seguida, as explicações que disse anteriormente
o se&ulnle discurso. Sem revlslo do orador.) - Sr. Presidente, Srs. não possuir, pelo menos em sentido especifico. t;: que a obra inicial
Senadores:
·
do MOBRAL, totalmente equacionada pelo Governo do então Presi·
No dia de hoje celebramos dois eventos de excepcional significa· dente Costa e Silva, sendo Ministro o nosso nobre colega Senador
çuo: lO• aniversário do lançamento da Cruzada Mundial de Alfabe· Tarso Dutm, não foi imediatamente posta em execução pelas razões
tizução e o B• universârio de fundação do Movim~nto Brasileiro de que V. Ex• ucaba de mostrar, entre outras. A primeira, é que o
Alfabetizuçilo - MOBRAL - completando-se o quinto ano de
Ministro Tarso Dutru não dispunha, até então, das fontes de
utuuçilo efetiva dessa benemérita instituição,
recursos derivados da Loteria Esportiva, que só começou a entrar
No diu 8 de setembro de 1965, instalou-se em Teerã o Congresso
paru os cofres do Ministério a partir de 1971. E, a segunda, que
Mundial de Ministros da Educação, com o objctivo de traçar planos
ponho apenas nu ordem cronológica para não denotar menor
importilncin - pois atê me pareceria mais importante - (: que os.
puno u eliminuçilo do analfabetismo. Por essa ocasião foram ins·
tituídos dois prêmios: um, pelo Xú da Pérsia; c outro, pela União das meios obtidos pelo Ministro Tarso Dutra anteriormente e que teriam
Repúblicos Socinlístns Soviéticas, pura recompensar trubnlhos levado o MOBRAL, desde logo, a se iniciar num ritmo bastante
meritórios na (orca du alfabetização e da cducaçilo de udultos.
bom, foram derivados para a luta em favor de novas vagas nas
universidades brasileiras, Foi, portanto, u pressão dos chamados
A Bde setembro de 1967, dois anos depois de desencadeada essa
Cruzada Mundial de Alfabetização, o Presidente Costn c Silva, excedentes que retirou da úren do MOBRAL os meios de que
contundo com u coluboruçuo inestimável do seu notâvcl Ministro da
poderin dispor o Ministro. A utuuçilo desenvolvida nesse perlodo,
Educuçuo, o nosso nobre colegn Senador Tarso Dutru honçou, em entre 61 c 69 -como bem referiu V. Ex•- pode parecer discreta a

-172Não sei se estou sendo claro nesta minha exposição, mas
um ponto que me parece fundamental é observar que
obviamente o ideal para o Brasil era que o MOBRAL não
existisse por ser dcsnecessllrio; cm outras palavras, que todas
as crianças chegassem aos 14 anos com o seu primário
completo. Uma vez que isto não acontece, e não é realista supor que isto possa acontecer imediatamente, então é preciso.
que tenhamos o MOBRAL, mas que o MO ORAL não sirva
de desculpa pura qualquer enfraquecimento nos esforços da
expansão du rede regular de ensino.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo -ARENA) -Com
todo o prazer ouço o aparte do meu nobre colega de representação.

grosso que reuniu em Brasfliu todos os Sccrctãrios de Educação do
Brasil inteiro condenou, por unanimidade, o MOBRAL infanto-juve·
nil, sob u alegação de que esse curso de 5 meses para crianças de 7 a
14 unos nüo só violava a letra c o espirita da Constituição, que fala
em curso· primário completo- portanto, de 4 anos- mas também
violava frontalmente os estatutos da Fundação MOBRAL, que foi
criada pura a alfabetização de adolescentes c adultos c não de
crianças, com a agravante, ainda, da maior importância - é que jã
existe, em nosso Pais, um injusto, um clamoroso, um revoltante
dcsequilfbrio regional. De um ludo, o Norte c o Nordeste pobres; cm
algumas áreas até paupérrimos. De outro lado, o Centro c o Sul,
desenvolvidos e razoavelmente ricos. Se milhões de criancinhas no
Norte c no Nordeste fossem condenadas a fazer um curso primário
de apenas 5 meses, estaríamos agravando, de maneira trãgica, esse
desequilíbrio regional, que tem sido objeto da preocupação permanente do Congresso Nacional c do Poder Executivo.

O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo- ARENA)- CongratuO Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Permite V. Ex•
•lo·me, inicialmente, com a exaltação que faz V. Ex• na oportunidade um aparte, nobre Senador?
em que se celebra o I• qOinqOênio existencial do MOBRAL, instituiO SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Com
ção criada ao tempo em que era Ministro da Educação o nosso emi·
nente colega Tarso Outra; utivada de uma maneira brilhante na ad- todo o prazer.
ministração Jarbus Passarinho; e que tem em Ncy Braga, também,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Chamado à
um executor dinâmico, e com resultados amplamente positivos.
colação oor duas vezes, uma por V, Ex• c outra pelo nobre ViccV. Ex• se reporta à indagação que fez ao Ministro Mário Simonscn
Líder Eurico Rczcnde, gostaria de tentar esclarecer alguns pontos.
sobre u obri~atoriedade, através do texto constitucional do ensino
primário. Á Constituição Federal, realmente, estabelece 'que i: obri- Em primeiro lugar, parece-me muito mal colocada a questão, quangatório o ensino primúrio, mas não desce a detalhes sobre duração do se nos defere, a V. Ex• c a mim, uma atividade predatória no cam·
do curso. Ora, quer me parecer que o MOBRAL pode partir para oU' po da oposição ao MOBRAL infanta-juvenil. Há a reconhecer,
tra faixa etária, suprindo as falhas e deficiências que existem no Nor- desde logo, uma estratégia nacional de Educação- c aqui é que eu
te. Nordeste c cm outras regiões do País. Sei que o pensamento de V. chamaria a atenção do meu nobre colega Eurico Rczendc. Quando,
Ex•, e na honrosa companhia do Senador Jarbas Passarinho, i: intei· desde o Governo do Presidente Costa e Silva, sendo Ministro o Sr.
ramente predatório qua~to a esta tese; não aceita a idéia de se Tarso Outra, se estabeleceu o MOBRAL, foi com a finalidade de ser.
cometer, mesmo supletivamenie. ao MORRA L. o ensino primário um elemento apenas auxiliar - na linguagem pitoresca do hoje
para as nossas gerações infanta-juvenis. Mas, tenho para mim que o Ministro Mário Simonsen, para V. Ex• um ''tapa-puraco"., o que eu
MOBRAL deve levar esse curso de alfabetização aonde não houver niio chegaria a dizer- um esforço auxiliar em relação ao fundamcn·
possibilidade do curso regular de primeiro grau. O MOBRAL é um tal que- este sim- i: a universalização do ensino primário. Como,
esforço heróico e V, Ex• sabe que a capacidade de matrícula no pri· entretanto, o ensino primário, que a Constituição de 1967 recomenmeiro grau, no Brasil, ainda é deficitária. Dai par' que gostaria de dava fósse levado dos sete aos quatorze anos- c eu ainda estava apc·
lembrur a V. Ex• que o fato de o MOBRAL buscar ministrar o ensi- nas dos sete aos oito- roi, realmente, levado até aos quatorze anos
no primário, mesmo cm cinco ou seis meses, não significa que ele j;í no Governo do Presidente Médici, era evidente que o MOBRAL
está infringindo o mandamcntp constitucional, ele está é suprindo deveria continuar com a sua finalidade original, quer dizer, apanhar
uma falta que, realmente, existe em quase todos os Estados brasilci· os adolescentes c os adultos que tinham perdido a oportunidade de
ros, inclusive no nosso Estado. O Governador do Espirita Santo, se alfabetizar e ter cscolarizaçüo primária comum, normal, regular,
ainda recentemente, disse que a situação do ensino primário no pura que eles fossem, cm cursos de cinco meses, alfabetizados, e em
Espírito· Santo é calamitosa: as edificações escolares quase que cursos de mnis nove meses, aqueles que têm maiores aspiraçõçs, pasacabaram; a matrícula está baixissima; c a grita em favor de provi- sarem pelo chamado curso integrado. Ora, vê V. Ex•, portanto, que
dências governamentais i: uma constante que cstâ a desafiar o seu i: uma aberração querer retirar do principal para o sccundãrio o
Governo. Então, entendo, perfeitamente, que o MOBRAL tem que esforço da República. O principal é Operação-Escola; o principal
ir, cm termos de ensino primário, onde houver lacuna, onde houver são os municípios; são os Estados; o esforço suplementar da União,
deficií:nciu. Não devemos remeter essas questões, nesta política para que as crianças brnsileiras, entre 7 e 14 anos de idade, tenham
heróica de alfabetização do povo, à doutrina pedagógica, a ciência escola. Deixarmos isso a critério do MOBRAL, é estar cxatamcnte
da Educaçiio, exclusivamente. Temos que levar o MOBRAL aonde desfigurando uma politica nacional de Educação. Por outro Indo,
quando iniciamos o movimento de alfabetização - c V, Ex• diz, na
ele se nzer necessário.
verdade, quando o reativamos - foi precisamente, logo depois do
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Muito · Censo de 1970, que provou a existência de quase dezoito milhões de
obrigado pelo aparte de V. Ex• Antes de respondê-lo diretamcntc, analfabetos acima de 15 anos de idade. Ernm dczcssetc milhões c
devo lembrar que nessa reunião da Comissilo de Educaçilo e Cultura novecentos mil! se o MOBRAL, cm cinco anos, foi capuz de reduzir
no Senado, realizada no dia 12 de setembro de 1974, contávamos de cinco milhões os dezoito, nu verdade, a resposta não será 13. Ai
com a presença de três ex-Ministros de Educação, os Senadores Gus· cst{l um cuso cm que u aritmética de Trujnno se esquece de que nesses
tavo Capancma, Jarbus Passarinho c Tarso Outra. Contãvamos, cinco unos entrarnm ainda os resíduos daquelas classes que não titambém, com a parti:ipaçilo de dois outros ex-Ministros de Estado, veram a escolarizaçiio cm tempo oportuno. Então, i: provúvel que teo nosso nobre colega Franco Montara, ex-Ministro do Trabalho, c o nhamos ainda um pouco mais de treze milhões de analfabetos. PerSenador Cattete Pinheiro, ex-Ministro da Saúde. Naquele momento, gunto cu: serú justo que o MOBRAL se desvie da sua finalidade
tentei creditar uo ex-Ministro Jarbas Passarinho a condenação do prcclpuu, que í: exutumente atender aos adolescentes e aos adultos
chamado MOBRAL infanta-juvenil. O nosso nobre colega, Senador que representam cerca de treze milhões de analfabetos, neste Pais,
Jarbas Passarinho, que í: u própria imagem da honestidade rejeitou, paru poder chamar a si u falta que- esta sim- é clamorosa; i: con·
com u muior veemência, eSse crédito c me esclurect:u que um con~ dení1vel: deve ser corrigida imediatamente, nào com o MOBRAL,

a
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cípios, que não prevêem vagas nus suas escolas, para as crianças de 7
aos 14 unos? Então, longe de ser predatória, a nossa atividade é
altamente construtiva, Agora, o que nós não podia mos impedir é que
us crianças, cm municípios onde não houvesse escola, comparecessem às aulas do MOBRAL. Isso era feito. Mas pedagogicamente,
com um erro brutal, porque a finalidade do MOBRAL era a obten·
ção de metodologia própria pura adultos e adolescentes. Então
iríamos impingir essa metodologia u crianças de sele anos de idade.
Congrutulo·mc com V, Ex•, primeiro por rrieu ouvir pacientemente ...
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA) -IÕ: umn
honra pura mim,
O Sr, Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)-,,. numa inter·
venção que é quase uma desapropriação de parte do seu discurso; e,
segundo, para dizer que faltou, aqui, uma palavra. V. E•• tem elo·
giado companheiros que foram Ministros, como o Ministro Ney
Braga, atualmente, bem como os Secretários E•ecutivos do
MOBRAL, mas faltou, na verdade, uma puluvr~, que V. Ex• não
poderia dar, mas que é nosso dever fazê-lo: a exaltação da figura de
V, E•• ao levantar, na "Década da Educação", a bandeira da edu·
cação no Brasil, com a igualdade de oportunidade pura todos.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Agra·
deço seu generoso aparte, Apenas procurei cumprir o meu dever,
quando, em maio de 1969, lancei uma cruzada com o objetivo de pro·
curai- criar, em nosso País, um estado d'alma, uma idéia lixa, uma

verdadeira obsessão nacional em favor da solução de problema altamente prioritário: a Educação.
Sr. Presidente, prossigo no reluto dessa reunião do dia 12 de se·
lembro de 1974, com a participação de três ••·Ministros da Educação. Propus ao Presidente da Comissão fosse convocado o Presi·
dente do MOBRAL, pura que ••pusesse os seus planos em relação
ao MOBRAL infanta-juvenil. Esse depoimento foi marcado para a
~ltima semana de novembro, do ano passado. Por motivos não suficientemente esclarecidos, não foi possível o comparecimento do
Presidente do MOBRAL, Professor Arlindo Lopes Corrêa.
Apesar de a Comissão de Educação e· Cultura, por unanimi·
dude, ter condenado, mais tarde, o plano do MOBRAL infanta-juvenil, tive a surpresa de tomar conhecimento, através dos jornais, de
que o plano continuava de pé, Apenas mudara o seu rótulo: dei•ara
de chamar-se MOBRAL infonto-juvenil para se denominar Programa de Recuperação de Excedentes da Escola Primária.
Tamanho apreço pelo MOBRAL - entidade que merece ser
preservada, porque conseguiu uma coisa rara neste País: a empolgução do povo, a mobilização comunitária- que dei•ei decorresse
um uno para, final.mente, abordar, no plenário do Senado Federal,
este problema, que me parece du maior gravidade.
O Sr, Eurico Rezende (Espírto Santo - ARENA) - Permite
V, Ex• mais um aparte?
O SR, JOÃO CALMON (Espirita Santo - ARENA) - Já
terei o maior prazer em lhe dar o aparte, nobre Senador Eurico Rezende, apenas peço que aguarde um pouco, só pura que eu possa
completar este trecho do relatório.
Sr, Presidente, durante um uno limitei-me u abordar este
assunto somente no âmbito da Comissão de Educação e Cultura,
porque u imprensa não focaliza os trabalhos das Comissões com o
mesmo relevo como o faz em relação aos trabalhos do Plenário,
Chegou o uno de 1975, Nunca cu pedi a palavra neste plenário,
para condenar o MOBRAL infanta-juvenil ou o Progrumn de Re·
cuperação de Excedentes du Escoln Primária, Continuei a atuar no
íimbito dn Comissão de Educação e Cultura, Entrei em conta to com
o Ministro Ney Brnga; procurei, com a maior humildnde, o próprio
Presidente do MOBRAL, ejâ que este não comparecera à Comissão
de Educnçào e Cultura, certamente por motivos altamente respei·
tiiVds, eu que sou representante do povo brusilcirO nesta Casu, tomei
a iniciativa de me dirigir à sede do MOBRAL, no Rio, pura ouvir ns

razões do meu amigo Professor Arlindo Lopes Corrêa. Durante
cerca de duas horas, o Professor Arlindo Lopes Corri':u e cinco :los
seus· assessores procuraram convencer-me de que o MOB~AL
infunto-juvenil ou o Programa de Recuperação de Excedentes da Escola Primária cru um projeto da mais alta relevância e que os três e•·
Ministros da Educação, que participam da Comissão de Educação e
Cultura e eu estávamos defendendo tese errada e que ele, Presidente
do MOBRAL, é que está defendendo o ponto de vista certo, dese·
jundo manter nus escolas do MOBRAL, com a duração de cinco
meses, pelo menos um milhão de crianças, somente, na área subdesenvolvida do Brasil, no Norte e no Nordeste, Nessa área onde um
Senador, com a dupla autoridade de representante do povo de Per·
nambuco e ex-Governador daquela Unidade da Federação, nosso
nobre colega Paulo Guerra, havia dito, com evidente exagero - com
o qual não concordo - que o MOBRAL não passava de uma
demagogia,
Depois desse longo entendimento, na sede do MOBRAL, com o
Presidente Arlindo Lopes Corrêa e seus assessores, voltei a abordar o
assunto na Comissão de Educação e Cultura. O nosso dinâmico
Presidente, Senador Tarso Outra, manteve vários conta tos com o Mi·
nistro Ney Braga. No mês de junho do corrente ano recebemos a
grata notícia de que o Ministro Ney Braga, a e•cmplo dos três ex·
colegas,_ os Ministros Jarbas Passarinho, Gustavo Capanema e Tarso
Outra, também condenava o MOBRAL infanta-juvenil, também fulminava, com ci seu veto, o Programa de Recuperação de Excedentes
da Escola Primária.
Quando o Senador Tarso Outra comunicou, oficialmente, à
Comissão de Educação e Cultura, que o Programa de Recuperação
de Excedentes da Escola Primária era assunto encerrado c que o
MEC resolvera liquidar esse projeto, a Comissão de Educação e
Cultura enviou um oficio ao Titular da Pasta da Educação, no dia 21
de agosto do corrente ano- portanto mês passado.:... comunicandolhe que a nossa Comissão, por unanimidade, havia aprovado um
voto de congratulações pela decisão de S. E••
Portanto permitam-me repetir- no dia 21 de agosto de 1975,
Ney Braga, nosso admirável colega, que sempre procurou prestigiar
esta Casa que ele tanto honrou e dignificou, também se colocou
nitidamente contra o projeto de responsabilidade do atual Presidente
do MOBRAL, que já tentara obter a sua aprovação, através de um
Congresso de Secretários de Educação, quando titular do MEC o
nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr, Ruy Santos (Buhia - ARENA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo - ARENA) - Eu
gostaria, untes de conceder o aparte, já pedido anteriormente, ao no·
bre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo- ARENA)- V, Ex•
vai-me permitir insistir numa preliminar. O MOBRAL infanta-juvenil, Programa de Recuperação ou qualquer outro epíteto que tenha,
nüo viola o dispositivo constitucional. Absolutamente, A Superlei
não é atingida por esse mecanismo educacional; porqúe o que nosso
estatuto bí1sico diz i: o seguinte:
~1os

"O ensino primário é obrigatório para todos, dos sete
quatorze unos, .. ,"

Então, é nessa faixa etária. Não quer dizer que é um curso dos
sete nos quatorze unos. Em conseqUência, a afirmativa do Ministro
Mário Simonsen, ou de V, E••, ou de ambos,.no sentido de que houve violação do texto constitucional é, data venla, precipitada, V, Ex•
fez referência u uma decisão du Comissão de Educação e Cultura do
Senado, condenando o MOBRAL infunto-juvenil, E depois é que
estn Comissão convocou o Presidente do MOBRAL, quando o certo
serin o Presidente do MOBRAL ser ouvido, ex pender as suas razões,
formar-se um contraditório, e af, então, termos uma decisão daquele
ilustre Colegindo. A reunião foi mnrcadu, lembro-me bem, disso pa·
ru lins do mês de novembro, isto é, nus ccrcunius do recesso. E o cn·
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não compareceu, c sim porque estávamos no apagar das luzes do segundo semestre legislativo, e a rcuniilo não teria a menor repcrcus.
sãu, eis que jú se formava, naquela época, o habitual "deserto parla·
mentar" de nm de uno em Brusilía.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo - ARENA) - Nu
reuniiio de setembro do ano passado, a Comissão de Educação c
Cultura niio condenou o MOBRAL infanta-juvenil. Invoco o teste·
munho dos Senadores que estavam presentes; Hclvídio Nunes,· Jar·
hus Passarinho e Cuttete Pinheiro. Eu apenas manifestei perplexida·
de diante das informações que estavam chegando ao meu conhe·
cimento, e sugeri à Comissão que convocasse o Presidente do
MOBRAL, pura nos fazer uma exposição, transmitindo-nos os deta·
lhes do seu Plano do MOBRAL infanta-juvenil. Não acusei, ao lon·
go desta exposição, o Presidente do MOBRAL de ter cometido um
ato de descortesia ou de desrespeito ao Senado Federal, recusando-se
,1 comparecer. Tão-somente salientei que, po_r motivos que.não fo·
rum esclarecidos, niio foi prestado seu depmmento à Com1ssão de
educaçiio c Cultura. Só posteriormente é: que o Presidente do
MOBRAL causou a mim e a todos que o conhecem c o admiram
uma decepção, n1io comparecendo, cm junho de 75, à Comissão de
Educação e Cultura, apesar de ter para isto recebido ordens expressas do Ministro Ney Braga.
Antes de dar maiores detalhes sobre este outro episódio, que í:
recentissimo, tenho o prazer e a honra de conceder o aparte ao nobre
Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Além dos argumentos
ue ordem tócnica apresentado~ por V, Ex• e pelo nobre Senador Jar·
bus l'assarinho contra a extensão do ~!OBRAL àquela faixa etária,
hfl outro uc natureza prática: o ensino primário a cargo dos Estados
c Municípios. Na hora em que o MOBRAL tomasse a si esse encar·
gu, nuturalmcnte, fatalmente, os Estados iriam jogando para o
MOilRA L, que tem custeio federal, esta responsabilidade.
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Exata·
mcnle, nobre Senador Ruy Santos. O Professor Mário Henrique Si·
monscn, no seu depoimento à Comissão de Educação e Cultura, de·
fendeu precisamente esta teso: se o MOBRAL fosse penetrar na área
destinada ii escola primária convencional, agravar-sc·ia tremenda·
mente o problema.
O Sr, JarbRs Passarinho (Pará- ARENA)- Perm1te V. Ex•
um

up~1rt(!?

O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Com

o Sr, Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Apenas sem querer interrompê-lu c pretendendo que este seja o último aparte q~c pe·
cu a v, Ex• no momento, gostaria de mostrar que talvez cu aqu1 este·
ja cm posição difícil, porque se dirá que, durante a minha gestão no
Ministério da Educuç1io e Cultura, já crianças entre sete c quatorze
anos ue idade, portanto, com menos de quinze anos, freqUentavam o
MOilRAL. Indiscutível. foi o que disse a V. Ex•, tn passanl, no
apurtc anterior. Nos locais em que não existiu ncn~u.m tipo de csco·
la, mas f'unciom1va uma escola do MOBRAL, adm1Ur a prcse~ça de
unta criança com menos de quinze anos de idade não me parcela, co·
mo aos meus companheiros de trabalho, na ocasião cxatamente o ho·
jc Ministru Mário Henrique Simonsen e o próprio Professor Arlin·
do, nenhum ubsurdo. O absurdo - c insisto cm classificar como
ahsur~o. que i: um pouco contundente - o a~surdo é: desviar o
MOilRAL da sua linalidade prccípuua- alfubeuzaçilo de adultos, 1 uun~o hú uinda treze milhões de pessoas nessas condições, no mini·
1110 , para que supm a faltu do Munic~io ou do Estudo, o q.ue, então,
s~:rti o seu frucusso to1ul, porqut: ele nno terá~ da ponto de VISta finan·
cdro, cumo solucionur u situucào, como substituir n innção ou o vu·
liu da ução estadual ou municipal.

O SR, JOÃO CALMON (Espírito Santo- ~RENA)-: M~ito
obrigado, ex-Ministro Jurbas Passarinho, por ma1s esta contr1bU1ç~o
preciosa, que incorporo, com o maior prazer, ao meu pronunciO·
mente.

O Sr. Eurico Rezende (Esp!ríto Santo- ARENA)- Honra-se
V. Ex• com um último aparte?

o SR, JOÃO CALMON (Espírito Sa~to- ARENA)- Ouvi·
rei, com todo. o prazer o nobre Senador Eunco Rezcndc,
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo - ARENA} - Quero
congratular-me pelo carflter federativo que está tendo o discurso de
V, Ex•, mercê da intervivência e da incidência de tantos apartes c de
gente do melhor gabarito. Mas, como disse Ruy Barboza, "entre os
mais ilustres, hu de haver um lugar para os mais humildes, quando
estes também têm o propósito de acertar". Ninguém disse, aqui,
que o MOBRAL deve assumir o encargo do ensino primário no Pais.
O MOBRAL deve assumir- c não só o MOBRAL, não só as íns·
tituiçõcs educacionais mantidas pela União, mas pelos Estados c
Municípios- o cnçargo de desenvolver sempre uma atividade suple·
tiva. O eminente Senador Jarbas Passarinho disse que permitiu que,
onde houvesse carência de escola primária convencional, se
admitisse a presença de rapazes de quinze anos. Então, S. Ex• já ad·
mite o principio, A questão é: de extensão, e V. Ex• sabe, e V. Ex• •.
que é brilhante Senador pelo Espírito Santo, cumpre os deveres da
vigilância c do conta to com o seu Estado, ...
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo .,.. ARENA) Boj1dade de V. Ex•.
O Sr. Eurico Rezende (Espírito Santo- i\ RENA)- ... que, em
muitas regiões do Espírito Santo, só existe esta opção; estudar na es·
cola primária convencional ou niio estudar. Há regiões carentes,
inclusive do Centro-Sul, que se presume de civilização mais
adiantada c de recursos maiores. O que o MOBRAL deseja niio é
tomar a si o encargo do ensino primário, ele quer é desenvolver uma
atividade supletiva, isto é:, onde hâ carõncia com relação à escola
convencional. Então o eminente Senador Jarbas Passarinho acabou
'por reconhecer que essa atividade é legítima e necessária onde exis·
tirem as deticiéncias. Mas S. Ex• sabe que, no Norte e Nordeste, exis·
tem demais. Vencem-se quilómetros e quilómetros sem se encontrar
uma escola primária, e, quando se localiza uma, o prédio se encontra
cm cacos pelo chão. Então, devemos estimular o MOBRAL para
desenvolver essa atívidade supletiva, um curso primârio de cinco,
seis ou dez meses, fazer uma programação que concilie a realidade
nacional com a Pedagogia, isto ó, com a Ciência da Educação, por·
que é muito bonito proibirmos o MOBRAL, aqui, de desenvolver cssu alividudc supletiva, quando estamos assistindo a safras sucessivas
de geruçõcs brasileiras mergulhadas no obscurantismo.
O Sr. Lázaro Buboza (Goiás- MDB)- Permite V, Ex• um
aparte, nobre Senador João Ca!mon?
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo - ARENA) - Pois
nilo.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiús - MDB)- Eminente Senador,
começarei reconhecendo os esforços de V. Ex•, no sentido de dar
ênfase à necessidade de se encontrar uma salda, pronta c eficaz, para
o grave problema do analfabetismo no Pais. O MOBRAL, como
aqui jú foi enfuti~udo, constituiu-se no instrumento auxiliar, c assim
tem sido, no sentido de fazer diminuir o índice clamoroso de anal·
fubetismo entre os udultos brasileiros. Gostaria de fazer coro ao
pronunciamento de V. Ex•, exultando a açilo do MOBRAL, que,
inegavelmente, tem dado resultados, mas só o faria, nobre Senador, c
com muito gosto, se nilo estivesse convencido de que o nosso grande
problema no setor educacional, no que tange ao analfabetismo, nilo
i: propriumcnte o dos adultos analfabetos, sem dúvida já um caso
muito grave. Realmente mais angustiante i: a falta de uma estrutura

-175cupuz de dur instrução primária a todas as crianças brasileiras,
cumprindo-se, assim, o dispositivo constitucional. t; calamitosa a
situuçioo do Ensino Primário no Pais inteiro, c o nobre Senador
Eurico Rczcnde traz o testemunho da palavra do Governador do seu
Estudo. E cm Goiás, que aqui lenho a honra de representar com os
nobres Senadores Osircs Teixciru c Benedito Ferreira, a situação é a
mesma, c por certo é assim nos demais Estados da Federação. E se
nilo resolvermos, nobre Senador, este problema, criando uma cstru·
lura er.caz para dar escolas prim!orias a todas as crianças brasileiras,
oslarcmos criando, cada ano, novos candidatos ao MOBRAL. Cada
uno siio milhões de crianças que não são atendidas são novos
candidatos ao MOBRAL para o futuro. O mal deve ser ~tacada pela
raiz, e o MOBRAL, no caso, não é o remédio cr.caz. O mal,
representado por esse grande câncer que é o annlfnbclismo, deve ser
combatido com (emédio pronto e cr.cicn.le. O MOBRAL, infeliz·
mente, nobre Senador, é apenas um sedativo que vem sendo aplicado
lardhomcntc. Era a achega que queria dar ao discurso de V. Ex•, tão.
oportuno, nesta tard~.
O SR, JOÃO CALMON (Espírito .Santo-ARENA) Agradeço a preciosa contribuição de V. Ex• e devo dizer que,.
quanto no ensino primário, ao ensino de primeiro .grau, será ele
objeto de um pronunciamento especial que farei no plenário do
Senado Federal, para chamar a atenção do Pais, como já lenho feito
em tantas oportunidades, para o quadro de catástrofe do Brasil,
nesse setor,
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás-MOB)- V. Ex• diz muito bem,
catástrofe.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo-ARENA) - A
UNESCO realizou uma pesquisa no mundo subdesenvolvido e
apurou: em cada grupo de mil crianças que começam o primeiro ano
da escola primária, apenas quinhentas terminam esse curso. No
Brasil, de acordo com revelações feitas pelo nobre Senador Jarbas
Passarinho, quando titular da Pasta da Educação, numa conferência
na Escola Superior de Guerra, cm cada mil crianças que começam o
curso primário, apenas 228 terminam esse curso. O Brasil, para ver·
ganha nossa, está abaixo da metade da média dos países subdcscn·
volvidos. Entretanto, o Ministro Jarbas Passarinho fez outra rcve·
lação cstarrcccdora; baseando-se nos dados do IBGE: no Nordeste,
que nós estamos focalizando tantas vezes no dia de hoje, cm cada
grupo de mil crianças que começam o curso primário, apenas 89
terminam esse curso. O problema do ensino primário, pela sua com·
plcxidadc c pela sua importância, merece um pronunciamento à
parte.
Prossigo, para concluir: no dia 19 de junho...
O Sr. AKenor Maria (Rio Grande do Nartc-MOB)- Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON (Espíritd Santo-ARENA) - Com
todo prazer, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Fazendo soar a
campainha) - Lembro ao nobre Senador que o seu tempo já está
esgotado em meia hora.
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo-ARENA) - Serei
breve, Sr. Presidente.
O Sr. Agenor Marl~ (Rio Grande do Nortc-MOB)- No .meu
Estado, as escolas públicas estilo cobrando uma taxa de matricula
que o aluno nilo pode pagar. E por conta dessa taxa de matricula, a
cadu uno mais nltu, estú-se privando cerca de 40% dos jovens de
freqUentar u escolto pública. Acredito que seja um· crime u escola pú·
blicn cobrar tuiiu.dc mntrré'uln, que o pai da criança não pode pagar.
Perguntaria: se os garotos nilo tém condições de freqUentar us es·
colas purticularcs, c us escolas do Governo cobram, a cada ano que
pussu, uma tuxn muior, como poderemos ulfubc:tizur as crianças?
Muito obrigado u V. Ex•

O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo-ARENA) - Essa
cobrança, eminente colega, é rigorosamente inconstitucional, porque
a gratuidudc do rnsino primário está inscrita cm todas as nossas
Cartas Magnas.
Prosseguindo, para concluir, Sr. Presidente c Srs. Senadores:
No dia 19 do mês de junho, o Ministro Ncy Braga comunicou
ao Presidente da Comissão de Educação c Cultura, Senador Tarso
Outra, que compareceria· a essa Comissão, às II :00 horas o Pre·
sidcntc do MOBRAL, para nos anunciar, or.cialmcntc, que estava
sepultado o programa do MOBRAL Infanta-Juvenil ou Programa
de Recuperação de Excedentes da Escola Primária. Tratava-se de
assunto encerrado. No dia 19 de junho, pouco antes das 11 horas, o
Presidente do MOBRAL telefonou a um dos membros da Comissão
de Educação c Cultura para avisar que não poderia comparecer à
sessão, porque o avião cm que viajaria para Brasília havia sofrido
pane, Esse Membro da Comissão de Educação c Cultura explicoulhe que ele poderia comparecer à nossa Comissão à tarde daquele
mesmo dia ou no dia seguinte. Entretanto, o Presidente do
MOBRAL não só não compareceu no dia 19 de junho, deixando,
portanto, de cumprir upa ordem do seu superior hierárquico, o
Ministro Ney Braga, como também não deu nenhuma satisfação,
nem verbalmente nem por escrito, ao Presidente da Comissão de
Educação e Cultura. Isso ocorreu no dia 19 de junho. A 2 de
sctcinbio, Sr. Presidente c Srs. Senadores, fui surpreendido com a
leitura de uma notícia, publicada na primeira página dos jornais do
Recife, informando que, na véspera, o MOBRAL havia assinado
convênios com a Prefeitura Municipal do Recife para acolher nos
seus cursos, com a duração de cinco meses, cinco mil c quinhentas
crianças. Como sou um homem de boa·fé, minha primeira rcação foi
não· acreditar na notícia. No dia 5 de setembro, dirigi-me à Paraíba c
escalei no Recife, onde tive oportunidade de obter cópia xerox do
convénio celebrado entre o MOBRAL c a Prefeitura do Recife,
·admitindo 5.500 crianças nos seus cursos com duração de S meses. E
mais grave, Sr. Presidente c Srs. Senadores: trouxe, para que conste
do meu disc~rso de hoje, o texto integral desse convênio, que não foi
o único assinado, porque, agora, no ~ado de Pernambuco, no
Estado do Senador Paulo Guerra, há convênios entre o MOBRAL c
as Prefeituras do Recife, de Pctrótina, de Capoeiras c de Jupi. O
penúltimo convênio foi celebrado com o Município de Jupi no dia 7
de julho de 1975, e o último, com a Prefeitura Municipal do Recife,
dia 111 do corrente mi:s.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos diante de um fato da
maior gravidade. O Ministro da Educação c Cultura da República
Federativa do Brasil é o Sr. Ncy Braga. S. Ex• comunica oficial·
mente à Comissão de Educação c Cultura que o programa do
MOBRAL Infanto·Juvenil havia sido vetado por ele, que era um
assunto encerrado. Em seguida, o MOBRAL assina convênios com
vários Municipios para alfabetizar crianças entre 9 c 14 anos de
idade, não apenas de Pernambuco, mas de outros Estados do Norte c
do Nordeste. Como, repito, sou homem de boa·fé, não quero acrcdi·
tar, desde Ioga, que o Prcsidênteílo' MOBRAL se haja declarado cm
estado de rebelião contra o Ministro da Educação c Cultura. Chego
a admitir até que alguns responsáveis pelo MOBRAL, nos vãrios
Estados do Norte c do Nordeste, ainda não tinham tomado conhc·
cimento do veto do Ministro da Educação c Cultura ao programa do
MOBRAL Infanta-Juvenil.
Para conr.rmar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que o
MOBRAL Infunto·Juvcnil não foi condenado apenas por tês
eminentes colegas nossos, que foram titulares da Pasta da Educação,
Gustnvo Cupancma, Tarso Outra c Jnrbas Passarinho, aqui está a
publicação or.cial do Ministério da Educação c Cultura: Cinco Anos
de MOBRAL, setembro de 1975, q~c com o maior prazer incorporo
ao meu pronunciamento. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há uma
linha sequer, neste relatório, sobre S unos de utividadcs do
MOBRAL referindo-se à alfabetização de crianças nu idade de 9 a 14
unos; não hú a mais leve alusão u MOBRAL Infunto-Juvcnil ou a
Programa de Recuperação de Excedentes da Escola Primúria. Estou
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dignificou esta Cnsu e se tem preocupado permanentemente cm
prestar as suas melhores homenagens aos seus antigos colegas, há de
tomar conhecimento desses convênios assinados abusivamente pelo
MOBRAL nos Estados do Norte c dos Nordeste, depois de S. Ex•
haver comunicado oficialmente à Comissão de Educação c Cultura
que esse programa havia sido vetado.
Agradeço a extrema indulgência de V. Ex•, Sr. Presidente, e
renovo o meu agradecimento aos eminentes colegas que tanto
contribuíram com seus apartes para enriquecer o meu pronunciamento cm defesa de uma instituição, o MOBRAL, que, repito, merece o apoio màis entusiástico de todos os bons brasileiros. Pouco
importa que mesmo o Ministro Mário Henrique Sirnonsen, quando
Presidente do MOBRAL, tivesse se referido a.essc movimento como
um utapa buraco" ou um .. remendo". Por enquanto, o Brasil ainda é
um Pais subdesenvolvido ou cm desenvolvimento, mas dentro de
poucos anos, com a mobilização de toda 'a comunidade brasileira,
vamos conseguir garantir a todas as crianças, entre os sete c catorze
unos, a Escola Primária, aproveitando a experiência de numerosos
países que chegaram à conclusão de que programa de alfabetização
de adultos, com curta duração, apresenta grave risco - o da
regressão ao analfabetismo, a exemplo do que aconteceu no México
c em numerosos outros países. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOÃO
CALMON EM SEU DISCURSO:
HINISTCiliO 'DA tDUCAÇAO t CULTURA.
TUHDAÇAO HOVII1tNTO DRASIU:IRO Dt AIJ'ABt'I'IZAÇAO - HOIIIW.

CINCO ANOS til: HOBRAL
Criado pda Ld ~.379, da U/12/67, o HOBRAL iniciou 11111 atividada1
atltivaanu 1 I da
da 1970 1 quando o oanao acuuva no Pa!1 1
ubtinoia da 11 11ilhiiaa da anal!abe'tOI da l5 ano1 1 uil, oon-.1pondando •
u,n da popula~io adulta, Da ~ ano• da atuaçio, o HOWL a1f1RNtilou ub da
I llilhÕ11 da PUlOU t DO&phtou IIII Plftltl'IÇ.iO til t0t1lidad1 dOI 1111niofpio1
br..illiro• (3.963 municlpiod, operou 1tr1Vi1 d1 120.000 po.to• de
alf1b1tillçio, llltriculou CINII d1 3 11UhÕ11 d1 aluno• no Curei d1 t4UCIÇio
IntiJNd& (lntiJO prillirio, 1111 12 111111) 1, d1 ll&tlrial didático, diltl"ibuiu
.. 11 d1 100 11ilhõu di u:•pllr.. , H1u1 p1r!odc, r1duaiu o nÚMI'o d1
•nllt&Ntol • WM p1ra1nt•aa d1 11 17\,

••t•l'O

PaDGIWIA til: At.FAIICTIV..çAO FUHCIONAL
O Proar... d1 Alt11Mti~~oçio runcionll nio 11 Umit• •p•n•• • 1n.i111r o •luno •
l1r 1 • IICrt'lll"o Ell 11 bollllei& n• vincul&çio do h0111111 10 tNbalho 1 1 lia1ndo o
1
dl ..n'lolvialnto d1Quel1 QUI tr&bAlho coa o cl ..n'1Dlvilll•nto a.rll d1 collllllid&dl,
intl&r'l 01 intor11U1 do J.ndivlduo 1 d1 10c:ild&d1 1 d11t1 110do contribuindo p•r•
• toruçio d1 \III h011111 con1trutor 1 10 1111#10 t•po bln1ticiil"io do
d•11nvolvh11nto,
01 r ..ultadol alc~nç•do• no p•r[odc U7 o..71t, no Proarua d1 Altabltialçic
Funcional, 1io 01 111uint.. ,
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Co.o •• pode nour, toru llt&blt:l.a.doe Nil di B 111ilhÕ.. d1 pntolol n1111
perlodo de ltlllçáo do HOBftAL, rtdulindo-u o tndic• dt •nllf•b•t:h111o 1 QUI 1111
11170 11 •prutntav&.,. Jl 16\ JW~r• U 11\ ... julho d• 1915,
s .. o Proarua dt Alt•b•tiução, chea11-u-1• ao t1n&l a 1 dÍc1d1 c0111 um
perctntull dt anllt•bttoa air•ndo u torno d1 21\ di pcp 11 11çãc cor~ 111&11 d1 15
•no1 d1 id&dt, Entret&nto, c 1tu1l ritiiO do HOIIRAL, ji cobrindo •htivu1nt1
todo o t1rrhõrio nacional, indica QUI o Bradl llc&nçtri UBO 00111 IQUell
Indicl r.duddo I \III ptNtntull COllprttndido ltltrt n I 10\, lllllllh&ntl
portantO 10 d.. A!IIÇÕII lldt ldilnttdll,

tllptrvhoret, que 11 tlttndt • todcl 01 ~nunicipio• bN1U1iro•, t dt
trdn&lltntot dirttoa 101 •lf•btth&doru 1 dtllll:lt p1noa' envolvidAI •111 todct
01 n!vah dt extcuçio, a 11tlhorl• do rtndim•nto do• 11u1 prcar&~~~.~a 1 nÃo t031ntt
IIII 'tlr'IIOI QlllntiUtiYOII • 1wi1nto di prcdutiYidldl "IIII tlmbÍm IIII tlr'!ROI
quditativot - 1111lhori1 do produto, o llfabttizadc, O idto 401 prootdillltntot
n1111 ttntido 11 tu ttntir ao ob1111rvarmo1 Qlll o Inaict d1 ovati:o evoluiu d1
~6\ IIII 1970 p&rll 16 1 2\ III l971t,
'
PIIOGIWCA O& &OUCAÇAO ,INTtORAD.\
VitllldO 1 proporcion~r 101 reci111 alflblti&ldOI, 1 tambim :iQUtltt QUII não
coapltt&rlllll • educ~~&ção pri111iria na ocaliio prÓpri• 1 oportunJ.dadll dt 1dUc1ÇÍ:O a
n!vd1 llllit lliY•dot, n11111 pertptctin uit ampla d1 educaçÃo Pll'llllnentl, o
HOBkAL 1 • p&rtir dt 1971 1 dlltnvolvtu Wl proar111111 cem 12 1111111 da duraçiio (720
horat) - PNar~o~~a d1 l:ducaçic Intotar•d•, Tal Prcar~&~~~a, tcudo •o d•
Alf1b1thaçic, 1quiv&ll &o'antiao cLirto pri!Úric ,. •• li primef.t•at tÍriu do
1t11&l •n•ino do 19 arau.
Ao idl&liu.r ••u• curao11 dt t'duc•çiio Inttarad•, o HODIIAI. pr•ocLipou."'' aJIII
1li111inar quaitqu1r IIIC&niiiiiOI dt atleção que diticultutom ou imptdiu•m 1
p•n~•niinci• do llunc no prcJt"Uii 1d1quar AI •tivid1d11 1ducaciond• :i êpcoa,
loc•h • hor.írio• que rllpondtonu ;,, n1o11ddadll dt lUA olilntalal criar •
datlrivclvtr 11111 torç1 d1 trlb&lllo c&piJ di 1b1orv1r conheci1111ntot pr.Íticot 1\11
dihrantot &tividldn; cuj11 n1ctnid1d11 podtm nr conh,ecidll • detinidllt
1nlin1r 1 trlbalhar, produzil" 1 •airt t adot1r 11itodot de tndno adeQUidOI 1101
ob~ldYOI propo1to1,
Noa lt anc1 dt d.. tnvolvillllnto do Curto d1 tduc•çic Intear•d•, tora conveni1dot
1114:1.1 dt 3 milt'IÕu d1 llunot.
PROGRNIA Ot ATIVIOADES CUI.TURAIS
01 IXprlltiYOI rtlllltadOI ObtidOI p1l0 11011RAI. COIII IIUI pro&rlllllll p1dA&Ó&iCOI
d1t1ndnaru o rtconhtcilltnto da nacuddadl d1 1xpandir • atu1;io do óraio no
11ntido do 1nvolviA1ntc adicionAl di lUA cl11nttl•, ton4o sompro 1111 vilta QUI,
1111 v.trtud1 d11 wu tom1çio tardiA, o mcbr•ltnu nti upooto i AIIIIÇA de nio
con11rvar ou, principll1111nt1, n.ic duenvclv1r 01 enlin1m1ntct roc1bidct. !:no
1nvclvillltnto to impõe COIDO o mdo di illptdir ou 1 ptlo m1nct, nenu1r 1
ponibilid1d1 dt rtar111io dot llunol d1 •ltabtduçiio rtcantl • vh1 tambim 1
promovtr 1111lhortt condiçõtt p•r• o deunvolvi111ento do• conhecimontot 1 1ptidÕ11
daqu1l11 QUI ji alc•nç•ru 111114 1t1p1 111111 avançAdlll, atr1vÍ1 do cur•o da Cducaçio
Intearada,

li••••

A obttrvaç:io 1 1 1ni1i..
quadro ccndu&iru c HOBRAL i 1l1bcraçio 'ao
Proar~o~~~ de Ativid1d11 Culturail, QUI cbjetiv• concorrer d1 ••n•ir. intoMNl 1
tlodvll • din .... ica para • ..pliaçiic do univ•rao cultural de lluno do HOBRA1. 1
da C0111unid•d1 1 q111 p1rtenct 1 vit1ndc 10 dtltnvolvim•nto de IUAI
potonci•lidAdlt, ntillluhndc 1 nnlibilid1d1 1 cri1tividado dt cada Wl 1
procuNndc elevAr 11111 n!vtl protildon•l.
No ccmbAtt ; r.are11.iic, nenhUIII outro prooedilllnto 10 &t:l.aurA ~a~ob 'ldoqu&do do
qut AIIIIIIOttr PI'Cil'llliV&IItnte .. • atii inditcrillinad ..•nt• - • otiM:I di
lllllllntOI cultura:lt, 11b1ndo••• que 4 tduc1ç.io nio 11 ••aota 111 1111 dt aul 41
•o contrÃrio, dtve ultr1p1111r 111111 utreitcl limitn par1 1 ccntundindc .. 11 co111
• cultur&, tornar••• 11111 prcce11c penu.ntnt1111ent1 ativo. o Proar11111 di
Atividldll CL1ltur1i1 deverÃ influir tlllbÃII no• Indictt d1 dntrçio dot lluno 1
de HOBRAI., •judando Ainda 1 ~illlinuir o número de raprovaçõtt,
O Proar~.~~~.t~ d1 Ativid•dn Cult:urait de HOBRAL ut.i 11nc1o ar•d•tiv 111111 nt 1
implantado Ira todo o pai•, atr1via d1 doit dpoa de unidadtll 1 HOBIIALTtCA 1 o
POSTO CU:TURAL, ~boi tio U.p&rldol pelot divtriOI nubpro&l'AIIilll littratur&,
publ:c1çoea, tutro, cin1111o1 111.Údc1 1 •rte popular e tololor1, rÍdio, patrboón!o
h:ltorico I •rt!ttico - q11• torniCIII JD&terill ntCIIIirio pAr• IUAI ltiv:Ld1 d11 ,
510 IJ'I1"0YtitldOit tllllbÚ, 01 -l'ICUl"IOI locli1 dhpontvdt nl COIIUn~dAdlo
A HOB~LTtCA i 1 unid1d1 cptracional 11Ôvtl (carro, YA&.ic ou blllrcol), dtttinldl i.
llCICUÇIO d1o1 &t:ividlldll idnt:rantll dO Pro&rua, A &tUAÇáC dAI /108RALTCCA5, COII
III& p&II&JIII pelu locdidadu 1 tu CCIIIO objttivot principlit provocar c
•par1Ci1111ntc de Po1t01 Culturail tixot 1 1tender i. poplllaçio d1 locait onde niic
haj1 pon:Lbilidldl i111edi•t• d• 11r ori&do Ull P01to 1 d11p1rt1r o Jnt1r 1111 por
atividadu cultur•h par111ntnt11,
O POSTO CULTURAL i 1 unid&dt oper«cicnll tba, 1111 ccndiçãn d1 1111nt 1 r
advidAdll culturlit pena&nlntu 1 diriaidn 10 bc111 aprcvel.t11111nto d11 horu
va111 dot 11111brot d& CCIIIunid&d.t, 11p1cidmtnt• do Hobr11tn11, Contribui, 111 11111
P"N • fbl&ção d1 AprlndiM&OII • dot conhtclmentol ldQuiridoll 1111 aula pelo
111cbral•nn • par• 1 Allpliação do univ1r1o cultLU'Il de todo1,
PIIOGRAK.\ Ot PROfiSSIOHALIZAÇAO
Vh1nd0 lo lltiiiiUlAr I propoNiOnlr 11ti01 i, IIICinliO tÓC:lO•ICOnÕIIiC& dOI l'ICilll•
•lflb•thadot, o HOBIV.L or~c~ o Prcar11111 d1 Protbdonllhaçiio, Atravit del 11 o
llobr&lenu r•c•b• intonu.çao, trdn11111nto protinicnal, btlll co1110 orhnt1çio p1ra
o corrttc 1provt1tu1nto de 11.111 potlnoill:LdAdll, condd•r•ndo 11 condiçii 11
PICUliartl do llltroado dt tr1balho exhtent1 nu dittrtntll r•aiõ11 do pa[ 1 ,
Cnt trtinhltnto i rttUudo llNYil dt ccnvtniot corn o Pro1r1111A Inttne1vc dt
Prepa.raçiio d• Hio•dt•Obr• .. PII'HO .. Stnac, Stnd • outra• 11ntid1dt1,
Cntr• ot Obj1tivoa nptc!ticot do pro1rAIIIIII dtttolcollll•ll " r1111lh1çiio,dt proar•ma
mAciço d1 t•lli•qu&litic•çi.o, .qut proporcion• 1quhiçio do conll•cimentoll biilicoM

- 177d• dthrlllintdu familht ocupaoiond•l po1t1rior •quidção dt oonh•oimllll\toa
TJth up•citicot cl• wnt dtttrlllintdt Dttlaoria profiotiondl • tiiC.alinhAIIl•nto
d1 clhnhla do I'IObRAL 10 ratratdO dt trabAlho ou 1 pottot JU.f.D altot ntlltt
Mrctdo.

QU1 1 contAndo prinoipd1111nt1 oom reouno1 locah, llvam i mlllhorJ,a d1
qualid11d1 d• vida do• bentticiir1011 colabour n1 Mob:lliuçio do1 I'IOur•o•
co..unitêriol 1 ..!.•n.do •111 villt• acll•rar o Atinaim1nt0 d1 m1t1 municipal do
pl'O&rUII d1 dflbltiu;lo.

No Âllb:l.to dei .. T'l'DINIDI 0 o HOBML inttalou 1 1111 11175, PD1t01 dt Emprt&D UI
duoito lllun:toipiot dt S,;o Ptulo, 110111 o objttivo dt tnouinhtr, 10 llltratdo dt
t:rabdho, 01 Alunoa fomtdoa atr111;j1 dt .. u Pl'D&l'AIIIA dt Profhd.onaliltção.

O PIIODAC tev1 1111a il•pllntlçiio inicial d1 .,.ia e julho do oorrentl ano,
II&UindO"I• 1 1valiaçiio doi 1<1111 rnultado1 1 a 11r r .. U&ada .. nov1111bro. N\1111&
.. ,unda tu•, de l1VIl'liro 1 dn ..bro da 1971, o proarau lll'i ••tendido a
todo• 01 11uniolpio1 bralillirol,

tu•• pultot rtprutnt;ua Wlll txperiincia pionelrt o 1 a pArtir dt 1114
.lllphntaçio 1101 IIIUnioipiot do inurior paulht.:1 1 ••rio tlttndidot a todo o
ttrritõrio n.~cional, ã llltdidt 1111 qua for&~~~ .. ndo tvalhdot oa r•tultadot.
Not poatot dt upreao, o IIObNhn .. tncontra o 111Ãxi1Do d• inforuç~"'
di8IJonivdt tobra oftrttt de Vtlll ubt.ntu nu 1111pr111o1 latd1 1 d1
indiiltria, ccmtiroio • d1 11rviço1, ,O enniiM'IJida do polto pr11ta linda
infonu;õ11 •dicionli• 1 co111o ender•;o d• 1111pr•&1dor • a1 u:ljinci.u m!n.IJM•
PIU'I encaainhllllllnto da Clndidat0 1 bllll COIIIO inltru;Õ.III rllatiYII Ã r.aularh1çio
di tDdOI 01 daCUIIIIntOI n1Ce11Âri01 aO rl&iltro na Cal'tlirl di trlbalhoo
Pr.. noh• t ..bâ 1111 c1rtio nW111r1d0 no qull 11rão reg:iltr~dol 01 dif•Hntll
•ncuinhAlllento• d1 tr1bllho pro11ovida1 pdo KOBRAL, al;ll d1 1111nt1r no po1to WM
fiohl d• Cldllti'C quanto ;,, 1ptidÜ11 .do c1ndid1to 1 1111pr•ao,
Por outro lado, o 111pr•c•dor p1111 1 t•r i. 1111 dhpalliç.io 1 no polto d1 •gpreco,
ea•nchdor Jl'ltUito d1 111io"d1"abN, cnclrl'llldO di fu1r 1 trhcu pr;via do 1
trabllhldarll, envilndo pll'l uru entrevilt1do• p1l01 depart1111ntoa de pAIIIOil
ICIII.n~_!Q!-11111 QUI p0111111 pr11n0h1r 11 fUnÇÕIIo
Ant11 d• llnç1r o Pro&NIIII do• Po1to1 de t.npr•ao, o KOBRAL h1vi1 cri1do o
projeta Baleio de l:llpreao, 00111 ••p•riincil bllll 1Uc1did1 n111 cidadn d1 0Hico 1
kW'\1, Jundid • S1nto Andt'iÍ, Z:111 proj1to 1 dnenvolvido apÕ1 ••tudo• t1
P..Q\11111 1 vila 1 cfer•c•r cportunidAdll de .apr.ao 101 aluno• • ex~luno11 dOI
C\11'101 de dfabetiza;ie~ 1 de educaçio inte&Nd1 1 funcionando nca Po1t01
CUltur1il, qu1 funcionq n1111 01110 como centro• de ofertu d1 trtb.:llho, Foi
COIII O Íaito d1111 projeto, QUI o K08ll.AL p.rtiU pAri I nOVI 1tapa 1 O Pro&riiiWI
Posto de tllpreao, envolv1ndo a p1U'ticip1çio da Co111unid1d1 1 qu• •• r11pon11biliza
p1l1 1110ntaa.. doi pa1t01 1 r111111n1r4 o llnOIU'I."'illdO, Jic1ndo o controle 1 1
or:llntiÇio a carao do KOBRAt.. 01 Bllcõ"' d1 Elllprea..:~, continua ••ndo in1talldo1
no• 1.500 po1t01 oultiU'ab do KOBRAL u todo o Br11.U.

IIII

PRO!fRAHA DIVCRSlFICADO DI: AÇAO COKUMITXitiA
1:11 ado de l!I7S 1 ..quip.. da t;cnico1 do HOBRAL d.. loc.raa.... pAra v.irioll pontal
do Pal1, a fill d1 illlpl1nt1r o Proar... Div1rlilicado d1 Açio Comuni't.Íria ..
PRODAC .. QUI diVIt',; ben1tici1r 11111 de l M.tlhio di peuoa1 1tÍ o fia dllte 1110 1
ailhÕaa de outra• u 1176,
o pi'Oara~~~~ 1tinch•,;, 1111 19'15 1 cinco municlpio• d1 c•d• taudo • 'l'erritãrio e,
no próxilllo 1no 1 a totllid1de doa município• bruileiroa. Seu objetivu ; o de
eprovlit•r a1 populAÇÕtll enca~1d11 no HOIIRA.t. p1r1 1 junt1mente cor. outrol arupoe
loceh, atuar•m 1fltiv1 • or;•nizAdMiente nu Ãre111 do 1ducoç~o, aaiída 1
11•nn1111nto 1 promoçio protinional, nutrição, hAb:l.t.:t.çio, ativid&dea Ce produçiio,
contll'VIÇio d1 n1ture&1 1 e•port•• e peliqUialllo

O PRODAC •c• h\11111 linh11 d1 1~io inte&r•d• com viri•• entid•doa, entN elu o
YUNIIURAL 1 INPS, ABCAR 1 INCRA, LUA e outr11,
HOBit.IZAÇAO
A b1phnteçio do Proar111111 D:Lverdtico~do de Açiio Comun:r.t,;ri• permitiri 10 KOBRAl.
o •proveit11111nto de 1111 intN•IItrutura h111111n1 1m 'todo o território n•c:Lonll 1
per& • u:tor inter'lorizA;io niio 1pen11 de IOUI p1•Õprio• pro&r41111AX como tAlllbiim
de proj1taa de outrlll "ntidadea. Por outl'O lado, detennin•r.i • IIIObiliuçiio,
intear•;io 1 muindzo~~çio de I'ICUraou oomuni tirioa polrA o reforço de aetor11
eccnÕ111ica1 • •ociab 111h cal'lnt11, Ohr1c1ri tAmbiilll, co111o ell111ento
oonatitutivo do p1'0oa11o de eCVOIÇÃo continu1111 d1 Adulto• e adOlllolntn,
oportunidadel d1 tran•f•rinci1, p.sr1 a vida pritioA 1 d1 conhecimentot 1 1titulle1
I hlbilidadll AdquiridAI no1 procr111111 110 HOBIIAt.,
No 1111 plano d1 •çio, o PRODAC 11 dlltnvolveri AtN.\IÕI 111 IUbproa:ruu
anvolv1ndo el1uc1çÃo, IIÚde 1 tan111111nto 1 proiKiçÃo protiuion•l, nutrição,
habit11çio, Atividedll ela produção, con•arv1çiio de neturn1 1 etportal 1 puQuho~,
Todo• 11111 •ubproar111111 vhem a int•arar n1 comunidad1 o 1l"no do HOBIIAL, a
multiplic1r o re1ult1do doa 11torço1 de11nvolvidc1 p•l•• entidadn que 'i
OPINai no lOCil 1 1 III ihtillll ln.lillo trlnlfot'llllr O l\01111111 IIII 111nt1 de IIII
próprio duenvalvilllento,
IHPLAH'l'AÇ~O

O PIIODAC 11N b•plent•do inioielm•nte 1111 cinco municipio• d• cede C•tado ou
T•rritório, 11hoionlll01 d1htro do• aeauintu oritõrio11 trie m~niclpicl com
1tÕ lO 11il habitantll • doia 0011 populaçiio •ntre lQ mil • 50 11ll habitant111
IXhtinoia de Crupe• de Apoio i Cord11ÍÍ0 Hunicip&l do HOBRALI • 11ehtiincia d1
oltlllll d1 altab•tbaçio u funcionu•nto ad o 111~ndo 111i1 de aulu 1 por
ocadio da i11planto~~çio do proc('AJI•,

&III cada municipio urê ara•nhedo 1111 arupo cl• 1çio oornuniti.rh, qu• 11
oonttituiN no niiollo ltivedor de o~~çio plan1j1d1, A 1111 arupo a.b1rÃ 1 t.r.ro
da proaov1r • ooord1n1r • •x•cuçio do pr~;~ar~m~~l intearar 01 111forçot ji
daunvolvldo• por entid1d11 que oper1111 no loolll1 t~endblliur outrll entid•d•e
• penou QU• p01111111 vir • p•rtio:Lp1r do procr1me1 du1nvolver tormu da IÇ.io

&AOot c SAtttAtttNro
..
Atr•v•• de 11 u 1ubp1'0&NIIII d• 11Úd1 a 1anaa•nto 1 o•PROOAC previ a oraaniz1ç10
de ainipcno• de 1eiida 1 da tazoaáoi.. o011unit.iria•1 treinu•nto para
at~nd•ntll e part•ir•• pr.itiou1 Clll'IIOI de prilldro• 1ooorro•' c..penhl• d•
vaoin..çio1 cupanh.. de hi11anbaçio da i:aua1 orient•çio 10bre principio• •
nor,.u da hfJhUI ÔrilntAçi:o np1cltica 1obre hiailn• pri..natal • pÓ1•nat1l •
da pu•rioultUNI con•tNçio de tc1 .. 11 1 orbntaçio liataitic'a lobra 11do1 da
coab&t• ;,, v•nino11111 divulaaçio do• benat!cio• do l'UMRUkAt. a do lttPS etc.

o tiUbproaràu

de pi'OIIOÇio protildonal inclui 1ntr• ou'tra• atividadll o
levant...nto da• n1oanidadtl • opCzotiUiidadn d• trdnuanto profbdonal, bu
c0110 a colocaçi.> no 11111rcado da tNba.lbo 1 atrav•• do Baleio di tapra.o.

••u

DI dali• IUbpft.III'IUI ••au.. 1
Unhl d• orianuçio, aiQl&J'IciMnto •
aatt.ulo 1 1101 11toraa da hlbiteçiio, •duc&çio, advidedll d1 produção,
oon1ervaçiio d<ll n&turon, •apol'tll 1 pnQUila,

NA

iiiJ.' INTDNÃê:IOMAt.

Pol' ror9a do iaito o;,tido coa 1111 procr,.. da &lflbetizaçiio, o HObkAL rec•b•u

10licitaçãn d1 viroio1 p~~l•••• int11'1a1allot 1111 ccordQI d• cooper•çio, 10 11111110
t ..po • Q\11 • 'utn:Sco lh• conc1dU 11111nçic honr.o1a do Pl'ildo llna Pahlavi, Rptl••
qualidldn de iKcinaç.io • d1 oriainalidad• na conc•pçÃo doi propoa11 •
de l&nlibiliuçio da opiniiio pÚblica, bu como n• mobilbaçio doa rtcur•o•
tinancdro•"•

•rand••

~pÓ• • r.ali&açio do Saaf.nil'io Intlr~Hricano d• &ducaçio da Adultot, reelbado
no Rio di Ju.•iro, a 1&7:1, dlll&a~• • 1ntidld11 educacionail de ví:riat part ..
do IRWidO .duonatraraa intet'tllll .,. oonhee~•r -11 protunda1nte 01 JÚtodoa 1 a
oraanbaçio, o ..terial 1 a ticnice do •ndno do KOBML 1 fl"N aplic•çio .. 11u1
~~&h•ll·

Por outto lAdo, •11tinraa no Br11il o entiio 'lioi"Dir•tor da um:sco para Anunto1
do Cducaçio 1 ltiU.l Dil'ltor-Garal 1 Prot111or Alladou Hahtar H1llow 1 b.. 00110 111111'
d•llll'fio da educadore• d1111 oraanilr.ao intern~or;ional, a fia di varitic1r o
1ht... •PHI&do pdo HOBRAL na •duoaçio di adulto,, O ruultado d111a11
viai<tal foi coniUbltAnoiado . . r•latÕrio public1dc pala UNtSC0 1 1111 P•ril, no
q111l ; l'tloonheoido Ro tra~•ndo pro~treno alcançado pilo HOBRAt., cujo 1bterM
'POdeJOil ••r aplicado .. nlv•il int~rn•cicn1b, para aa1btir 1 ..ii d• 180
llilhÔII d• an1lfab1to• a todo o 111undo".
J:;ll9114, o KOBRAl. toi inatitucion&Uudo C:CQO aa•nt• di treinuenta da UNCSCO,
qu1 financiou 11111 taticio de Orsaniuçio da Qariinoia <1111 tduc1ç.io d• Adultol,
aniatido por on:r.• t;cnicoa atricanoa,• uiáticOI, O HOBRAL, q111 j,; dav•
a11iatincia 1:icnioa a cinco pa{.. , (Senl&ll, J1111ica, ColÕIIIbia, ao1!vi1 •
P•r&au•U reo•bau, apóa a reali&açio do tnÃaio, outro• nova p•didol d•
Coop•r1çio t;cnioa, prooed•ntu do Irii, Ir~qu• 1 ' GuinÍ•Biuau, Klli, Afaaniltiio,
)'aqlliltio, Portuaal, Indon;lia • Ariibia S~uditl•
COKVEHIOS C ACORDOS ESPECIAIS
Para arrrplill' 1 MlhOl'IU' 1 1UA atuaçio, o HOUR.\L 1:111 celebrado conv4inicl coa
Yir:l.a• •ntidadea, QUI oolabQrur. coa o Moviaanto 111 1110bilinçio de NIC:UriOI
c:orr~unitÜioa, no a!•reoill1nto da tzo•inuanto profildcMl ao1 aluno• e1rn1oa
do HOBJW., na produçio de 1111terial • aar utilbado III 11111 Proir&llill ou ..
outrc• atividldn,
COHVEN%0 PIPHO•KOBRAL
C~ viltu ã upliaçic do trtiNUUnto proti1110ntl t1D tOdO O território
br11ilairo 1 o tiOBRAt. a11in11u ca.a o Proar... Int•n•ivo de Prepar•çio da
li&o..di"Dbra•PIPHO " Wll convinio pll'l atendt.ento a '10 111il 1110br&lanll8·
Al.iaa d• atinair todo• 01 Cttadol da Federação, o oonvinio atender,; 01 S 11torn
aconôrdco11 pr:LJÚrio, 11cundirio • tll'oiirio, P~r• CIOI\IICUçio CIO objltivo, foi
"'tlbd•aida pelo oonvinio 1 IIJUint• ord•• d• pM.oridad11 •dolaiC:Intll 1
adulto• QUI ooncluiru o cur•o d1 tduaaçio Int•ar•da, QUtl •Quivale 101 '+
prirlairo1 1n01 da 19 areu , •• ancontra dnupre&adOii adol11cent11 1 adulto•
que conoluiru o a111110 cur10 1 adole•centu • •dlllto• qu1 aonoluirlll c C\11'10 de
•lf~obathaçio tunoional 1 "' •noontr1111 deagpr•c•do• e o•· qu• conoluiru o

'
C. cad~ C•tedo ou T•rri tório i •lllbor1do pela C011i11io t1tadual do PIPKO • II" la
Cocrden•çio tatadual ou T~rritorill do HOBIIAt., o plano cp•rativc qu• contü a
proar&~~~çiio do1 o11rao1 1 aere111 d•nnvolvidol,

A aobUbaçio Í 1'•1 ta 1'1!rav•• elo PIPHO 1 dai Coordenaçõu C1t1CU&h do HOIRAt.,
d•ntro de• oritírio• d• uhçi11 doi 11unicipica ond• o pl'Oj•to •nâ ••ndo
:I.Jiplant.ldo, D1ntH 11111 crit.riol •alhntu"•• a• ponJbUidad•• do Mr<~ado d1
trabalhO, a r111ided• int•rna d11 en'tlded•• executora• 1 o niv1l ,da clilnt'.la
J~Cbrallnae,

-178HOilRAt., provo111elm•nte tÜ atin1iriamoe 01 Indicea rllativos alc 11 nçadot 11n 11173 1
19711 1 no primdro 1emutr1 d• 191& 1 no finAl da Clicada da 80",

j\COitDO HOIIRAt.•INCilA

o HOBRAt. • o lnnituto Nacional d11 Culoni:&&çio • Rdoma A&rÃria 11tiio
dcu•nvolvando 111M açio oonjuM.a Pf!l'A implanuçio doa proaraua do HOBRAL no•
prujnoa dt coloniza;io di> INCRA.
Um &!lerdo toi 1111incda tando por obj11tivo inadtuciol\llbar 1 ooopar1u;:io do
INCRo\ 111 o I"'OBRA!. 1 ahtllm11tiumlo•t1 Allinl A atut~ç:io que. o HOBML j.i CCIIIoç•ra I
daurwolv.r por aua própriA inido~~tivA. A •çÃo conjlmt• inichd• na iru da
Tranhmuõnica, ••sundo oa tlr'IIIOI do acordo, !oi ntendida 101 demah PlC1 do
INCRA, aiiJl&lMdol p•lo urritÕrio naoional,

CONYf:NIO I"'OIIML • PRCJI:TO RONDON

0 Projato Rondon nt,; p4rticipando dac advidad•• da ~aobilhaçio da Noursol
colllunitÃrioa para·A erradicaç.io do ar,dtahtliiiDD, levadol 1 aflito ptlo HDIIRAt.,

u todo o território bNiileiro,

u111 convónio antr1 o l'10BRAL o o ProjltD Rondon 11t.blliCI qu• 01 univ•rlitirior.
dellhvolv1rio 111 11tividade1 d• IIICbiU.&açio (llvantlllllll\to, rocrutu.onto 1
outrol) qu 1 11 tberu nto111Ãrie1 no• 111Uniolpio1 11hcionado1.
PROJI:TO HOBilAt. • ISOP
Aclla-ao 1m utcuç4o, no HOIIRAL C•ntrd, 11111 Progr11111 sw.ra IIIDI\t'llllll e Cl•llagr•çio
d• 11111 projttto dtt tcn1t1gam voc•cional dOI duno• do HOBMt., ~w~ ..ado e111
"know•how" deattnvolvido p1l0 ISOP. Per• •x11cuçio dollte proj1to, foi tinudo
conv.nio ontr• o HOBRA.t. • o ISOP,

o ob~ 1 Uvo

do conviinio i A dabor.açiio • 111plic11çio d1 tutu voc1oiond• 1
up1dticoa 1 qu1 pemitllll id•nTifical' o p1rfil plicol~gico do 111obr•hn111,
vh1ndo 1 Wl4 114ior objttdvidad• n1 ot.rt• d1 prcgrllllaa d1 treinlllllanto
prottaaionAl.

Cttntro do 4!Dbito do 111umo convinio, \IIII outro Projeto .lnv11tiga • an•Uu cauMAI
de ,.,,.. ;;,o 11 r1provaçio da cli1ntlla ele Alfabetiuçio funcional,

CARATtR QUfiNTITATIVO
t111 relaç.;o À P••quha ruliuda pilo IBIJC, ob ..rvu o{ têcnicot dn Hinittirio da
E:ducaçio • Cultura q111 11 falia n•c111iria llU "avaU;çio uterna" d1 carit1r
quantitativo, Wlll vu qu•, .,.. tii'!DOI qualhadvot, eat1 avaliaçio jÃ havil lido
rulhada por ptrohoe da UNtSCO, 1travh d1 a~~~plo 1111in.irio e lind1 de
AVdiaçõu .l.lolad111, que culmin1r111 por credancilU' o HOBRAt. 00110 ôr1io 1'1lional
da Uti'CSCIJ p11'1 tl'linAIIInto int•rnacional 1111 projeto de alfabetha;io do
ldultOio
Da cladoa cfer.cidoa pelo IDGC pod.u 11r contideradoa COII0.\1114 11_pécia d1 aval,
11 lltltistiCII apr.11nt1du ant•rion.entl palo HOBRAI. podoriM nio
tatilfuer 01 111ioru ducrentll 1 porqu1, UI Últiaa anilhe, tNtAVI"II de Wll
oraanhaçio avaliandooou 1 l i 1111111& 1 1nalteoendo 11111 próprict •iritot, A
avaUaçio IXttrlll de carÂt1r quaotitativo tii pod1rh 11r realhadt pilo IBGE,
íinico Õr1:iio QLII tradicionalmente' puquiu, d1 \IIII 11odo extintivo, oe dado• da
AnllfabadSIIICo

uma vn qua

tSQUEHA OC

I:, agol'a, nta llltu peaquila VI/Iro contil'lllll' 01 dadot do HOBRAL, para 01 anot di
1972 1 1973, ratitic:ando com p1'1dtio u infol'lll&çôaa qu1 a inatituiçio
aprlltntava i. opiniio pÚblica,
I:eta

o HOBRAt. incllli o 1nlino ele Ciiinciu no• 11u1 div•rtot progrAIIIAt dt •ntino, '•
para tanto, 11tÃ r1cobendo auiltânCil tiicnica da Fundação Bratileira para o
Dttlll\volvim•nto do Cnllino dou C.liinciu (FUNBtCl, TAl iniciltiva pr.t1nde
badcQient• utilllulato o inttrnu pela .ir11 c.i•ntrtica.
com ut 1 obj1tivo, foi auintdo 1.111 conviinio, no qual 1 FUNBCC •• comprom•tl 1
prutar aDI program•• do HOBRAL 11111htiinciA técnica, continua, r'llllltr •
divorlittcada 1 no C&lllpo da ciiinciA • da tecnologia. TAl lltiltência abrana• 11
produçÃo dtt material d1 c:ar.iter infc1'111ativo, a ser inserido 1111 divirtas
publicaçÕII do HOBRAt., padaa;Õa;icas e culturail, j.i edatentu ou qu• venh111 a
exiltir, inclusive public:açõu 1vantuail de natur1za sminentem1nt1 ohndtic:a,
A Altiat;ncia tfcnica ê l~tanstval iaudmento i. produção de proarAmas 1111 outros
meios di comunica;;io, como o cinalll4 1 o rádio • 1 televit:io, que venham 1 11 r
utilizados pelo HOBRAt. como instrumento de ampliação dos conhec:i=•ntot
c ittn tI tico•tacnológicoa,
SUPtRVIS1i0 t AVAt.IAÇXO
O 1111canilrr.o d1 aup•rvh:io 1 avaUaçio dos Proar11111u do HODRAt., dim c:loe tr'il
n!veis de execuçiio • HOBRAt. C1ntrll, Cool'donaçõu Cttaduaii/Territoridt 1
Comi11ÕC11 Hunicip«il • baslia"lll fui\CIII!IIIntallllente no Subsistema di Sllpll'vh:iio
Global, Td dat1111a, implant1d0 1111 l973, é conttitu!do 1 atualmente por 737
Supl'r'Vhorac de Aroa • l para CAda 6 111unic!pios • • por 92 Supl'l'viloru
tstaduah • 1 para cada 11 suparvhoru de ir•• " contando tambilll co111 1111
olamt~nto dantro dAI Coraiuõu Hunicipdt, 1111111 total d1 cerca d• 11,100 peuou,
O Subahtlllh& do Superviaio Global t1m como tinaUdade principal controibuir para
O alc:ence <1011 obj•tivoa utabellcidcll pelo HOBRAt., no untido d1 conuau:Lr 11111
melhor aprovlit111118nto d1 r•curaol hWIIanoa, coordonar o du1nvolvim1nto
hArmônico d• ph.noa o proar111111S 111 tOdos os niv•il, orhnt•r 1 coord1nar o
trllbclho 111n todll 11 atividedoa do S1lte1111 HODRAt. 1 tinal11•nt1 p1'011over a
avali,,çdo integrAl do Hovilllnto, pare aUIJUrar 11111 lficiincia, lltabelacendo
padriiu minimo11 univaraah.
lltCURSOS FINANCtlROS
O 110DRAt. conta 111111\Clialmente cora r1c:urso1 tinanc1iros provenhntu ela t.otoria
taportiva, Imposto d1 Randa, Orçamonto da Uniio, llirn dAI do1çõu. 1:111 1976,
uis recursoa rr.ontam" Cri 373,709,700,00, d11 11&1111\tes fonhll t.ot.ria
Cuportiva, Cri 168,719.~00,001 Impouo do 1t111d1 1 Crt 153.~6~,801,001
Orç1111ento Cl• UnUo, Crt 1.~~~.900,00; fontu diverou, Crt 60.080,4U,OO,
ANAt.FAIItTISHO CAI

~~\

APOS CRIAÇAO DO HOBRAt.

Coincidindo c0111 o quinto aniversário do HOBRAt., o Hini1tirio da Cduo.111ç.io 1
Cultur• divul1ou dttdoa apreuntadou pall Ült111141 peaquha n•cional poro aMOnra de
domiciUot, feita pela rundaçio IDGt, que revdlou um decri•cimo rt&l d• ~~\ no
número d1 anolllltlilbltot uhtentu no p.I1 1 no• Qltimot cinco anot.
D• acorllo co~t o Ht:C 1 "• tentativo~~ d1 um ajutt1m1nto doa d11dot d1 •n•ltabttitmo
•ntr1 lU~O o 1!170 1 1Vid•nc:1aria Ulnlil t•ndincia pAri I IV01UÇÃo do t1nÕmeno dO
•nollilrllbttlamu que, proJeto~d~ p11r• 01 ano• tuturo11, no• hva a cror quo, 11111 o

controntaçi~ de dado1, do KOBML • do IBGC 1 eati no qu1dro abaixo!

ANO

fONTE•IBGt

1!1110
1950

u. no.ooo
u.n2.ooa
u.u6.. ooa

56,2
50,5
39,11

11.1~7.701

33,6

1~.018.105

26,7
2~ ,2

1960
CONYtNIO HOBJV.t.•FUNBCC

OPEM~XO

Fora •xatU11nt1 tobre os dados elo IBGt de 11140, 11160, 19110 1 , . . 11
PrlchaJUnte, dot dadua no PNAD .. Pesquisa Nacional por AlltOttNI ela Doraicilio l'lllhadt pelo IllGC om 1'l68 I 19$9 1 QLII o HOBRAL, u IUidOI de 1!170 1 qundo
Ainda nio 10 realizi'N o c1nso d• 11t111br0 daq,ulle ano, pód 1 Ar'llllr ••11: uqueu
de opiNÇio IObf'fl o univ1r10 p1rt11tuenta quantificado,

1970
1971
1972
1973

1~.293,55&

197~

1915

POR CENTO

HOBIW.o

PoR cerro

17.213,860
111,051,636
111.0112,868
12.1166.616
11.763.153

30,9
26,7
23,8
20,.5
11,7

OS DADOS OFICIAIS
De acol'do co111 o lltudo divula•do p1lo HtC, hou" uu condderivel reduçio do
nú11111'0 Abtoluto de anAlfabeto• no p1r!odo de 1970 a 1173 de c:1rca de 1t 11ilhÕ11
de andtabetol. ttte f•nõmeno ac:ontacl pll1 primeir• v.a 1111 no11o pait, Na
verdadt, d1 acordo c:o111 01 d1d01 apruentados, reduziu••• de 1970 1 1173, o
eontia1nt'l de anllfabltot d4! 1111 quantitativo i1u11 ao que foi acN!tcido d1 11116
1 1910, t pal11 eatiaativai do HOBRAt. para 117& .. pr.S..eiro IDIItre ap•na• •
ter-se-i di.Jiinu:Lclo o contiaent•. analfabeto 1111 tll'IIOI absoluto• 1 nivde
lllllllhantu ao d11 décad• di 30,

r:. 'tlnaoa r1lat:lvoa, 01 niiaaroa 11pr111ntadoa pela dOCWiento aio 11inda aaie
lf.lnif:lcatiVOit JIQ1'qlll I QUidl dCI 33,6\ U 1970 l!aN 01 obt:ldoa 211,2\ pelo
:tBGE, .. 197l, (ou ...ao dos 23,1\ aatiaadoa pila HOBRAt.), reprellntaa 1 nu
c:luu hipótun, Wlll qu1d1 . .ior que nove pcntot perolntuail, A 11nil:Lae doe
nW..rot ~aoatroa QLl• 11t11 n repnunt .. , u rela~io i. bise de n,n . . 1970 1 1111
c:lec~aciao real c:le 28\ u apen11 trêt Anca,
lil IVIn~II'IIOI ptl'l
alcançareao• nute
0011 quedt d1 c a roa
1111 decriaciJio real
tducaçic 1 Culturoa

O ano di 11185 1 COIIPIItlndO•II 101111nte o prillllit'O aallltN,
quinto ano d1 u::lltinci• do Hovilllento, o !ndio• da ll,n,
de 16 pontos pero•ntutoil 1 r1pr.. ent1ndo, 1111 rollaçio a 11170,
de 1111,3\ u cinco •no1 1 con!ct'lll duonltN o Hiniatirio da
atravis do ••tudo ora divula•do,

MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE
ALFABETIZAÇÃO- MOBRAL
Convênio que entre si celebram a Fundaçio Movimento
Brasileiro de Alfabetlzaçilo - MOBRAL e a comluio mu·
nl~lpal do MOBRAL no Munlciplo de Recife, com a Intem·
nlencla da Prefeitura Municipal de Recife, para Rna de execuçilo do Plano de Alfabetlzaçio Funcional e Educaçio Continuada de Adolescentes e Adultos.
Aos 8 dias do mês de Setembro do ano de 1975, a Fundação
Movimento Brasileiro de Alfabetiznçilo- MOBRAL, neste ato re·
presentada por seu Presidente Dr. Arlindo Lopes Corrêa ou por seu
representante legal Zulmira Maria de Carvalho e a Comissilo Munici·
pai do MOBRAL de Recife, por seu Presidente o Sr. Sebastiilo de

- 179CLÁUSULA QUINTA- O MOBRAL Municipal se obriga,
Holanda Cavalcanti ou por quem de direito, mediante delegação de
competi:ncia, com a intervenii:ncia da Prefeitura Municipal de Recife uló:m do cumprimento das formalidades legais a:
I - Observar as dirctrizcs e normas para execução do
'por S. Ex•, o Sr. Antonio de Arruda Farias ou seu representante
·
legal, doravante designados simplesmente MOBRAL Central, programa, estabelecidos pelo MOBRAL Central,
11 - Determinar as normas de aproveitamento da capacidade
MOBRAL. Municipal, e Prefeitura, respectivamente, considerando
as informações existentes sobre a mobilização do município para os operacional do município c sua melhor aplicação no atendimento
das finalidades do presente Convi:nio.
fins deste Convi:nio e particularmente:
III - Diligenciar a inclusão, no Orçamento da Prefeitura, de
a) o zoneamento do município;
verba para o Fundo Especial para Alfabetizaçào, a que alude a
b) levantamento do número de analfabetos;
Cláusula Terceira.
e) alocalização e quantidade de postos para alfabetização;
IV -Prover os recursos humanos necessários à execução dos
d) o número de alunos matriculados; e
objetivos ora ajustados.
e) o número de alfabetizadores;
V - Gerir o Fundo Especial para Alfabetização através do seu
ajustam a celebração do presente Convênio mediante as cláusulas e
Presidente c do Encarregado de Assuntos Financeiros efou Secret:\·
condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Convi:nio tem por . rio do MOBRAL Municipal.
VI- Elaborar relatórios de atividades, bem como prestação de
objetivo a implantação do programa de erradicação do analfa·
betismo, em âmbito municipal, atividade prioritária permanente de contas, de acordo com as normas estabelecidas pelo MOBRAL
que trata a Lei n• 5.379, de 15 de dezembro dc'l967, D.O. de 19·12· Central.
67.
CLÁUSULA SEXTA - A interveniência do Estado far·sc·á
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Convênio vincula-se através de sua participação junto ao MOBRAL Municipal no que
ao Plano de Alfabetização Funcional e Educação Continuada de tange a recursos humanos c apoÍo técnico, de acordo com as dirc·
Adolescentes e Adultos a que alude o artigo 3• da citada Lei n• 5.379. trizes do MOBRAL Central.
CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução do presente
Convênio, o MOBRAL Municipal que é o executor e fundamental· CLÁUSULA SlõTIMA - A interveniê:ncia da Prefeitura far·se-á,
mente o responsável pelo movimento financeiro objeto do presente entre outras, através do apoio legal, material, humano e financeiro.
Convênio, instituirã um Fundo Especial para Alfabetização
CLÁUSULA OITAVA- O presente Convi:nio, no montante
constituído de:
de CrS 192.500,00 (cento c noventa c dois mil e quinhentos
I - recursos orçamentãrios que lhe forem consignados pela cruzeiros), tem como base a documentação a que se refere o preâm·
Prefeitura;
bulo, apresentada pelo MOBRAL Municipal, que previ: o atendi·
II- recursos oriundos do MOBRAL Central fixados pelo pre· mentos a 5.500 alunos.
sente c liberados em parcelas;
· § I• Se houver alteração no número de alunos, decorrente de
II!- recursos da comunidade;
evasão, o MOBRAL Central, para atender esta eventualidade,
IV - auxílios, subvenções, doações, legados que lhe forem repassará o numerário para execução do presente Convi:nio, levando
concedidos por entidades públicas ou particulares, bem como por cm conta que a importância a ser despendida deve corresponder ao
pessoas fisicas;
número de alunos que cumpriu o Programa Mínimo de
V- juros bancários do Fundo; e
Alfabetização vezes o custo aluno/programa.
VI- outros recursos.
§ 2• Quando a alteração, contudo, for decorrente de aumento, o
MOBRAL Central aceitará o ónus da despesa suplementar corres·
Parãgrafo Único - Em caso de comprovada incapacidade de pondente, desde que o aumento do número de alunos ocorra nos
obtenção de verba orçamentãria ou contribuição da com unidade dois primeiros meses do curso.
(renda tributária nula, calamidade pública, ausi:ncia de produção
CLÁUSULA NONA- O presente Convi:nio terá a duração
etc ... ) o Fundo constituir-se-á dos recursos exclusivamente consig·
imutável de cinco (5) meses a contar da data de sua assinatura, com o
nados pelo MOBRAL Central.
inicio das atividades !etivus dia 15 de setembro do corrente uno,
CLÁUSULA QUARTA - Para execução do presente podendo ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes,
Convênio, o MOBRAL Central oferecerá ao MOBRAL Municipal:·
por inadimpli:ncia de qualquer das cláusulas e obrigações aqui
I - Cr$ 35,00 por aluno/programa na área de Alfabetização pactuadas.
Funcional, destinados exclusivamente a gratificação de alfabetiza·
Parágrafo único. Para os alunos que não conseguirem se
dores.
alfabetizar
atê: o S• mês, poder·se-â programar um 6• mês de curso, o
II - Conjunto padrão de material didático para alfabetização,
por
destinados exclusivamente aos alunos e a!fabctizadores incluídos qual será financiado pelo MOBRAL Central, à báse de CrS
aluno que freqUentou esse 6• mi:s.
neste Convi:nio.
§ I• Entende-se por aluno/programa o alfabetizando que tenha
CLÁUSULA DlõCIMA - A libcraçuo dos recursos pelo
cumprido o programa mínimo no curso estipulado pelo MOBRAL MOBRAL Central será feita em três (3) parcelas, repassadas ooll'o
Central, de acordo com as suas normas operacionais.
segue:
§ 2• Compete, ainda, no MOBRAL Central:
I - a primeira parcela, no valor de 30%, imediatamente, ar.ós a
a) acompanhar o desenvolvimento do programa em todas as cheguda do presente Convênio ao MOBRAL Central;
suas fases, atrav(:s da participação cfetiva de seus técnicos nas ati·
11 - a segunda parcela, após o recebimento do Boletim de
vidades de planejamento, coordenação, supervisão c avaliação;
FreqUência do 2• mi:s; c
b) organizar o treinamento dos nlfabctizadores;
' III - a terceira parcela, upós o recebimento do Boletim de
c) coordenar as ações deste Convi:nio, com a finalidade especial FreqUência do 4• mi:s,
entre outras, de manter a integração dos trabalhos previstos h:l PI~·
I• Pura o cálculo da 2• parcela será levado em consideração:
no de Alfabetizaçilo Funcional c Educação Continuada de
u) a evasão ou aumento de alunos ocorrido no período; c
Adolescentes e Adultos, em âmbito nacional;
b) a I• parcela já remetida.
d) realizar, cm .qualquer tempo, auditoria e correções que se
2• Paru o cálculo da 3• parcela será levado em consideração:
fizerem necessárias, bem como manter a fiscalização para perfeita
u) u cvusuo de alunos ocorrido no período; c
cxccuçuo das finalidades do presente Conv(:nio.
b) us purcclusjú remetidas.

-180§ 3• Os Boletins de FreqUência, objeto desta clâusuln, serão os
documentos comprobatórios dos recursos transferidos, recaindo
sobre o MOBRAL Municipal toda a responsabilidade pela veracidade das dcclarnções neles contidas.

CLÁUSULAS D~CIMA PRIMEIRA - Os certificados de
conclusuo do curso para os alunos aprovados só serão enviados
após o recebimento do Boletim de FreqUência do 5• mês.
CLÁUSULA D~CIMA SEGUNDA - Os casos omissos que
surgirem na execução do presente Convênio serão solucionados por
comum acordo entre os contrqr.antes.
CLÁUSULA DfiCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da
cidade do Rio de Janeiro com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões resultantes do
presente Convênio.
·
E por estarem justos c contratados e de pleno acordo com todas
as clóusulas c condições aqui pactuadas, assinam o presente com as
testemunhas abaixo, para que produzam os necessârios efeitos legais
e com validade para os signatârios c seus sucessores.
Recife, 8 de setembro de 1975. - Zulmira Maria de Carvalho,
pelo MOBRAL Central - Sebastião de Holanda Cavalcantl,
Antonio de Arruda Farias, Prefeito Municipal.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, por dez minutos, para cxpli·
cação pessoal, de acordo com o item V do art. 16 do Regimento
Interno.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA) (Para expll·
caçiiopessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não era meu intuito alimentar a discussão de natureza doutriná·
ria que aqui se fez, sobretudo de um lado sustentada pelo nobre Sena·
dor João Culmon, c, de outro, pelo nobre Senador Eurico Rczcndc.
Mas é que citado vârias vezes nominalmente gostaria de contri·
buir pura, talvez, um esclarecimento sobre o Plano Nacional de
Educação, sobre uma Estratégia Nacional de Educação que foi mon·
tada a partir da evidência da existência de um nómero de analfabetos
adultos c de adolescentes no Brasil de tal ordem que se eles fossem
considerados isoladamente corresponderiam, talvez, à 4• ou 5• popu·
lução latino-americana. Se apenas considerados os analfabetos brnsi·
loiros, repito, eles seriam a 4• ou 5• população latino-americana. Ora,
por isso não aceito, não posso aceitar, a expressão de que o
MOBRAL- mesmo dita jocosamente pelo hoje Ministro Mârio Si-

monsen - cru um utapa-buraco", como niio aceito também, na
expressão mais elevada do Senador Lâznro Barbozn, que o
MOBRAL é um "sedativo" Nem uma coisa nem outra; o
MO ORAL é um programa nacional que existiu cm função da scguin·
te decisão: quantos milhões de analfabetos brasileiros há? Não se
subia. Os nómcros eram os mais conflitnntes possíveis, variavam cn·
tre doze milhões e trinta milhões, sendo que até o Ministério do Pia·
nejamento, certa vez, publicou documento cm que falava cm qunrcn·
ta e quatro milhões de analfabetos.
Depois, o Ministro João Paulo dos Reis Vclloso me disse que se
tratava de um erro tipogrâfico. Ocorre, porém, que nesta variação
surge o recenseamento de 1970, cm que ficou claramente definido:
número de analfabetos adultos no Brasil·- quer dizer, de 15 anos c
mais- dezoito milhões, ou, precisamente, dezcssctc milhões c nove·
centos mil brasileiros.
Ora, o programa deveria cm primeiro lugar eliminar u fonte
alimentndorn do analfabetismo. Esta fonte é precisamente isto que é
motivos das queixas quase diárias neste Plenârio; a inexistência de
escolns de grau primário, como se chumnvnm outrom, hoje escolas
de primeiro grau, pnrn proporcionar a educação obrigatória dos 7
nos 14 anos.
A Constituição não diz, como afirmou o nobre Senador Eurico
Rezende, que é n UniUo que o faz. Absolutamente! A Constituição
diz que u instrução primr~ria - como as Constituições de 67 c 69
dizinm, porque foram· anteriores 11 Lei n• 5.692 - ó obrigutórin na

faixa dos 7 nos 14 anos.
<:>ru, quem obriga, dá os meios. ConseqUentemente, se ela é abri·
gutórm tem que ser gratuitu, e ninguém poderá ouvir sem protestocomo em momento portuno protestou o nobre Senador pelo Rio
'Grr.nde Norte, Agenor Maria - que alguma escola pública venha
cobru: tu~as obrigntoriumente para que o aluno possa ter a sua aula.
Isto, Sim, e que fere u Constituição.
Então, o que fazia n política nacional? O MOBRAL era voltado
para atender àqueles que, no período devido entre os 7 c os 14 anos
não tiveram a escola. Portanto, como não cr~ possível mais ir busca;
o tempo perdid~, para esses se aplicaria o MOBRAL.
Hoje, vejo, com alegria, que não fui apenas eu, não foi apenas
Ministro Tarso Outra: também o nobre Ministro Ncy Braga tem o
mesmo pensamento- o MOBRAL é um programa voltado para a
alfabetização de adolescentes e adultos. Para isso ele teve que dcsen·
volver uma técnica pedagógica para essa gente, uma vez que o uni ver·
so vocabular do analfabeto adulto é evidentemente muito maior que
o universo vocabular de uma criança de 7 anos de idade,
Por outro 'lado, parece-me um profundo equívoco também do
Senador Eurico Rezende, quando diz: vamos aproveitar o
MOBRAL para suprir a falta ou a falência da escola primária nos
Municípios e nos Estados.
Se acoitarmos a solução provisória, Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha impressão é que a teremos em definitivo. Será como o que
André Maurois conta na biografia de Lyantey, quando mandou um
dos seus generais de vanguarda dizer ao sultão de Marrocos que as
tropas da França chegavam lá como vitoriosas, ma• iam passar
pouco tempo, porque a sua ocupação era provisória e o sultão,
cofiando a barba, respondeu: "quando Alah fez o mundo, também
disseque era provisório".
Ai é a mesma coisa: se começarmos a dar soluções dessa natureza, os Estados e os Municipios também se retraem, como aconteceu
precisamente com o Fundo Rural. Â medida que o Fundo Rural
começou u injetar meios para as Santas Casas de Misericórdia, os
Estados delas se retiraram.
Logo, o que me parece fundamental na pregação do nobre Sena·
dor João Calmon é precisamente não mostrar aqui uma questão de
lana caprina ou de um capricho nosso do ponto de vista pedagógico.
Em princípio, não estamos condenando coisa alguma; estamos
mostrando que achamos que o MOBRAL tem uma finalidade fundamental, precipun, especifica, c afastar-se desta finalidade, no con·
trário do que pode parecer um bem momentaneamente, será
futuramente um mal.
Esta é u posição, Sr. Presidente, não a que se declarou aqui uma "utividude de condenação predatória", cujo porquê não consc·
gui entender até agora.
A nossa posição, tanto quanto sei, c agora do nosso Ministro ti·
tu lar da Pasta da Educação, é fazer com que o MOBRAL continue a
sua utividade fundamental, que é arregimentar os· adultos
analfabetos para que pos.am ser alfabetizados.
Mas esse programa só terá sentido - como ainda hâ pouco
salientava o nobre representante de Goiás, Senador Lázaro Barboza,
se também não ficarmos com os programas primârios indefinidamente fornecendo analfabetos. Daí os programas serem dois, c o Ministé·
rio da Educação, ainda hoje, tem os dois em desdobramento: um é o
programa de universalização do ensino; é aumentar a taxa de escolarização que, em 1965, era de 56%, ou seja, para cada cem crianças
de sete aos onze unos de idade, naquela época, havia apenas 56 vagas
nus escolas e 44 daquelas crianças são os analfabetos com os quais
estuinos lidando hoje,
Se umu calamidade dessas, continuur, o outro progra!l1n, que é
o MOHRAL, serll umu obra de Santa Engrácia; não terminará
nunca. Daí a necessidade inclusive de ele não se antecipar c descer nu
faixa etária a atender as crianças de nove unos de idade,
Aindu um outro ponto, e lastimo a ausência do nobre Senador
Eurico Rezende: não adianta equívoco, por que permitir que o
MOBRAL substitua o Ensino Primório; ele não estâ cm condições
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-181de fuzi:-lo; ele cnsinu cm cinco meses, com uma elicntcla divcrsifi·
cudu, u ulfubctizução e, cm seguida- c talvez daf derive o equívoco
- o MOBRAL estabeleceu o chamado Curso Integrado, que,
corrcsponderiu fuzer cm nove meses os antigos quatro anos de Primá·
rio: é aí, nesses nove meses antigos quatro anos de primário, que se
está jogundo uma criança de nove anos pura fazer que ela, cm nove
meses, fucu o antigo primeiro, segundo, terceiro c quarto anos primá·
rios'!
Isso u mim, Sr. Presidente, salvo ptova pedagógica cm
contrário, me purcce realmente um equívoco, até que melhores
ruzõcs possum ser apresentadas c nos convençam. (Multo bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Esteves- Jarbas Passarinho- Petrõnio Portclla- Paulo
Guerru- Arnon de Mello- Augusto Franco - Accioly Filho Duniel Krieger.
.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Plnlo) projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
lõ lido o seguinte:

Sobre a mesa,

PROJETO DE LEI DO SENADO N•lSl, DE 1975
Uniformiza normas de c:aráter financeiro relativas a opera·
ções de crédito entre Prefeituras Municipais e enddades ban·
cãrias oficiais, e dá outras providências.

período c outro, dos preços que repercutem sobre os índices aplicâ·
veis aos contratos que contenham essa ciâusuia.
lõ certo que vínhamos com níveis descendentes de àita de preços
até 1973, do mesmo modo de corrcçilo monetâria, por conseqUência,
dentro da estratégia g~adualistn de controle da inflação,
De um momento para outro, porém, por força de fatores
internos e externos, os indiccs de atualização monetâria dispararam,
causando sobressaltos, especialmente naqueles que haviam con·
tratado financiamentos com essa cláusula.
Daí porque, não sendo medida meramente QOnjunturai, termos
estabelecido (art, 3• do projeto) sistemática que, sem ferir o principio
gradualistu, permite, na verdade reafirmando-o, um controle graduai
du própria correção monetária.
Nesse sentido o projeto fixa um limite mâximo de correçiio
monetária, que não poderâ ser ultrapassado nas operações
posteriores de crédito, a fim de, cm última análise, resguardar as
flnanças das Prefeituras Municipais brasileiras.
Saia das Sessões. em 8 de setembro de 1975.- Orestes Quércia.
{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças. J
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O projeto lido será
publicado e ~espachado às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. I•·Sc·
cretârio.

e. lida a seguinte

O Congresso Nacionui decreta:
Art. I• Os financiamentos de entidades oficiais de crédito,
federais e estuduais, às Prefeituras Municipais observarão as normas
uniformes, de curá ter financeiro, constantes da presente lei.
Art. 2• Os juros dos financiamentos concedidos pelos órgãos
oliciuis de crédito, federais ou estaduais, às Prefeituras Municipais
obedecerão u níveis idênticos aos mais privilegiados, que tenham
sido fixados pura operações com quaisquer outras entidades, de
direito p~blico e de direito privado.
Art. 3• A correção monetária do saldo devedor do financia·
monto não poderá exceder, nessas mesmas operações de crédito, o
índice de variução anual dus Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nucionai (ORTN), ·upiicado no período imediatamente anterior
pclus mesmas entidades de qédito.
Art. 4• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçio
O Projeto de Lei ora apresentado objetiva fixar normas que uni·
formizem operações financeiras, nas quais sejam parte as Prefeituras
Municipuis, junto a entidades oficiais de crédito, c que se destinem a
ubrus de interesse comunitário.
Isso porque, a todo momento, deparamos situações as mais
<.liversus, cm termos de õnus financeiros, principalinentc juros, na
maioria dos casos bastante elevados, quando, noutras modalidades
de contratações, são estabelecidas condições bem mais favoráveis a
setores que são, não há como negar, igualmente fundamentais.
Aindu que as atividades desses sctores sejam fundamentais ao
desenvolvimento do País, silo precisamente os municípios brasileiros
onde essas empresas se instalam obrigados a propiciar-lhes obras de
infru-estrutura, mas cujo custo excedem de muito às finanças locais.
Num principio de igualdade, e a fim de que não surjam dcs·
compassos insuperáveis entre demandas por infra-estrutura e oferta
desses bens, da parte dos municípios, é que cabe colocar à disposição
das Prel'eituras Municipuis condições de contratuçilo de empréstimos
em bases tão privilegiadas quanto aquelas concedidas aos setorcs
beneliciudos,
Vaie, doutra parte, utentur pura o fato de que os municipios
brasileiros nilo sejam onerados, por fatores conjunturais imprevisi·
veis, ucimu das suus previsões, quando, espc::ciulmcnte no caso da
~.:orrcçUo monctCariu, ocorram variações substanciais, entre um

Em 29 de agosto de 1975.
Senhor Presidente
, Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc!ência que me ausen·
tarei do País a partir de 31 do corrente, a fim de, no desempenho de
missão com que me distinguiu o Senado, participar da 62• Confc·
rência lnterparlamentar, a realizar-se cm Londres, de 3 a 12 de sctem·
bro próximo.
Ateu~iosas saudações.- Senador José Samey.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- A Presidência fica
ciente. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sc·
crctário.

lõ lido o seguinte
REQOERIMENTO N• 394, DE 1975
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a reli·
rada, cm caráter definitivo, da lndicaçilo n• I, de 1975, de minha au·
to ria, no sentido de que se promovam entendimentos com a Mesa da
Câmura dos Deputados, visando n estender às dependências c repa r·
tições do Senado Federal os estágios para Universitários, que ora se
reuliz;lm naquela Casa do Congresso Nacional.
Saia das Sessões, cm 8 de setembro de 1975. - Itamar Franco,
Vice-Líderdo MDB.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
lido, de autoria do nobre Sr. Senador Itamar Franco, é deferido pela
Presidência,
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr, !•·Secretário.
~lida

a seguinte:
INDICAÇÃO N• 2, DE 1975

Senhor Presidente,
Em 16 de nbril, apresentei à digna Comissão Diretora da Casa o
lndicnçilo a que se refere a cópia anexa. Entretanto, tendo-se em
vista que os Univc1·sitúrios que viriam a Brasflia para o estágio, junto
i\ Câmurn dos Deputados, teriam, por razilo de freqUência cm seus
cursos, dir.cuidudcs de prolongar sua estada nesta Capital, pura mais
um cst(lgio nc:stu Cnsu, formulo nova Indicação, no sentido de se ins·
tituir, no Senndo Federai, idêntico estágio por Universitários, nos

-182moldes do existente na Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, cm 8 de setembro de 1975.- Senador Itamar
Franco, Vicc·Llder do MDB.
INDICAÇÃO N• I, DE 1975
Senhor Presidente,
Apresento uma Indicação à Comissão Dirctora da Casa no
sentido de que se promovam entendimentos com a Mesa da Câmara
'dos Deputados, visando a estender às dependências c repartições do
Senado Federal os estágios para Universitários, que ora se realizam
naquela Casa do Congresso Nacional.
Justifico a presente Indicação como de necessidade inegável
para o conhecimento do povo sobre os nossos trabalhos. Na vcrda·
de, chega a ser surpreendente, d~ modo especial no interior do Pais,
o desinteresse por nossas atividades.
Os resultados positivos verificados com o estágio promovido
pela Câmara dos Deputados não permitem que permaneçamos incr·
tes, sem buscar também junto aos jovens que aqui comparecem a
manifestação c divulgação de nossa Casa, o que, sem rcsqulcio de
dúvida, prestigiará o Legislativo nas diversas comunas do Pais,
Em 16 de abril de 1975. -Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - A Indicação será
publicada e remetida à Comissão Dirctora.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctário,
(;lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 3!15, DE 1975
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, allnca b, do Rc·
gimcnto, 'pura o Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1975, que
Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Marltimo, assinado
entre a República Federativa do Brasil c a República Oriental do
Uruguai, cm 12 de junho de 1975,
Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1975.- Ruy Santos, pela
Liderança da ARENA
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Este requerimento
será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item li, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Esgotada a Hora
do Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 54, de 1'975 (apresentado pela Comissão de Economia co·
mo conclusão de seu Parecer n• 334, de 1975), que supcnde a
proibição contida na Resolução n• 58, de ·1968, revigorada
pelus de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, c 35, de 1974, todas do
Sen~d? Federal, para permitir que u Prefeitura Municipal de
Mcr1d1ano (SP) eleve, cm CrS 590.000,00 (quinhentos c no·
ventu mil cruzeiros), o limite de sua dlvidu consolidada, tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc,
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior tendo a
votaçilo adiada por falta de quorum.
'
Em votuçilo o projeto.
Os Srs. Senndores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
·
Aprovado.

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MDB) (Pela
ordem.)- Sr. Presidente, peço verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Vni·sc proceder à
verificação de votação, requerida pelo nobre Senador Evandro Car·
reira,

A votação será nominal. Peço nos Srs. Senadores que ocupem
seus respectivos lugares.
Em votação. (Pausa.)
VOTAM"S/M" OS SRS. SENADORES:

Petrônio Portella, Lfdcr da ARENA- Evandro Carreira, Lldcr
do MDB·- Adalberto Sena- Jarbns Passarinho- Renato Franco
- Helvldio Nunes- Virgflio Tâvora - Agcnor Maria - Dinnrtc
Mariz - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Arnon de Mcllo Lourivnl Baptista - Ruy Santos - Joilo Calmon - Danton Jobim
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Orestes Quércia - Lá·
zaro Bnrboza - Osires Teixeira - ltaUvio Coelho - Mendes Ca·
nalc- Saldanha Derzi- Acciolv Filho - Evelásio Vieira- Daniel
Kricger- Tarso Outra.
VOTA "NÃO"OSR.SENADOR:

Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai ser feita a apu·
ração. (Pausa.)
Votaram sim 28 Srs. Senadores e n~o. I. Total de 29 votos,
Nilo há número para votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Toda a matéria da
Ordem do Dia é para votação. Nilo havendo número, fica adiada.
Nos termos do nrt, 377 do Regimento Interno, o requerimento
de urgência lido no Expediente fica prejudicado, por não haver
quorum para deliberação.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgflio Tâvora, como
Líder.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- !ir. Presidente,
peço a palavra como Llder.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O Senador Virgllio
Tâvora vni falar como Llder da Maioria.
O Sr. Virgnio Távora (Ceará- ARENA)- Sr. Presidente, cc·
demos a palavra à nobre Liderança da Oposição, pois 'o nosso pro·
nunciamcnto ê um pouco longo.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
no nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais - MDB) (Pela
ordem.) -Sr. Presidente, antes de mais nada, agradeço a gentileza
do Líder do Governo, permitindo que a Oposição fale em primeiro
lugar, nesta tarde, c, de acordo com o Regimento Interno, queria
delegar a palavra ao Senador Ruy Carneiro, para que fale cm nome
da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Carneiro, pela Liderança do MDB.
O' SR. RUY CARNEIRO (Parnlba - MDB) (Pela Liderança,
pronuncia o seguinte discurso.)- Agradeço a gentileza do meu Udcr
c também o gesto cavalheiresco do Lrdcr Virgllio Távora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como representantes de nossos Estados, temos o dever de
abordar, desta tribuna, os problemas que os afligem, reclamando
providências por parte do Governo Federal, ou criticando, atê aspc·
rum ente, quando a crlticu se impõe.
Da mesma forma é nosso dever realçar acertos governamentais,
bem como exaltar a atunçilo de membros do Governo que agem com
acerto e cm conformidade com importantes interesses do Estado que
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seria sobrepor no Estado que aqui representamos, mteresses que, secundãrios, ao nosso dever de bem representâ-lo, jamais poderiam ser
a ele sobrepostos.
Necessário é, assim, que exaltemos decisão do Dirctor-Geral da,
CACEX, Dr. Benedito Fonseca Moreira, criando mecanismo de
apoio à exportação c criando Comitês de Exportação para os diversos produtos. Os Estados têm produtos bãsicos que ora estilo sob a
proteçilo do sistema estabelecido pcia CACEX, com o objetivo de
combater a apatia comercial que hoje caracteriza o ritmo das
transações internacionais. Com esse ato, o Dr. Benedito Fonseca
Moreira, na. verdade, nilo nos surpreendeu, pois apenas deu mais
uma demonstração de sua cxtraordinãrin capacidade de açilo, bem
como de sua competência, razão de a ele ter sido, acertadamente,
confiada a Dircçilo-Geral da CACEX.
Tanto se tem falado das dificuldades que atualmcnte assober·
bnm o comércio, internacional, que desneccssârio seria a elas aludir;
Especialmente no que diz respeito às mntérias·primas, cuja queda de
preços vem-se dando. de modo alarmante, a partir de 1974, quan'do
cessou o ritmo asccnsional.doilioom de 1973.
Esse fenômeno, nem de todo imprevisto, abalou quaisquer
amparos de sustentação dos preços c, do ano passado para câ, sofre·
mos a queda célere da cotação das matérias-primas. Esta uma das
conseqUências do aumento do custo do petróleo, que tanto onerou a
economia mundial, criando problema que permanece insolucionado,
cm termos mundiais. ,
Felizmente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, acontecimento tão
po:rnicioso encontrou, à frente do nosso Governo, timoneiro seguro,
experimentado c capaz de enfrentar as duras dificuldades que nos
advieram do panorama internacional. E o eminente Presidente Er·
neste Gcisel tem tido colaboração c ajuda da mâxima importância
por parte de auxiliares os mais competentes c patrióticos, como os
Srs. Mário Henrique Simonscn, Ministro da Fazenda; Paulo
Hortcncio Pereira Lyra, Presidente do Banco Central c, entre outros
mais, esse grande brasileiro que é o Dr. Benedito Fonseca Moreira,
Diretor-Gcral da CACE.X.
Surgiram, assim, medidas prontas e eficientes que nos,permi·
tisscm enfrentar as desventuras com o máximo de força c o mínimo
de danos, Através da Comissão de Financiamento à Produção, o Go·
verno socorre os lavradores, salvando lavouras· que seriam abando·
nadas, não fora o socorro governamental.
A despeito de toda essa açi!o positivllo. a d,lsçordãncia de cotação
nos mercados interno e externo continuou a trazer sérias
preo~upações, mer=ndo toda a atenção pot;paltc'de nossas autori·
dades. Acumulam-se estoques financiados 'pelo Governo. na defesa
firme dó ãgricultor. E mais imperiosa se torna· à monti!Bcm de es·
qucma seguro que impeça o surgimento de cspcQ!Ja,çào internacional
para compra de produtos que temos cm abundlio'cia, o que nos
'causaria os mais sérios prcju!zos.
Sr. Presidente, para vârias matérias-primas tclnos, felizmente,
manufatura correspondente cm grau de consumo n>oâv.cl. Este um
,quadro que nos favorece. Vem-nos, dessa forma,, rraidrrcsponsabili·
dade no exame atento de todos os ângulos do problema. a lim de que
não liberemos preços de matérias-primas ao comércio ~~terno, cc·
dcndo a pressões poderosas, o que nos adviria cm concorrcncia cs·
magadora.
Exemplo frisante do que afirmamos está no sisai. Já diPpomos
de avançada indústria sisaleira na Para!ba c na Bahia, O mercado da
·fibra, segundo se sabe, mantém-se cm expectativa. Somos forneçc,dores dessa matéria-prima à indústria européia, que concorre com o
•nosso manufaturado- cordão de sisai- nos Estados Unidos c no
Cariadâ, Disso nos advém a necessidade de cautela, resistência c sabedoria, a fim de que impeçamos a deterioração dos preços da matéria·
prima, bem como do nosso manufaturado.
C!. dentro desse complexo panorama, cm que a necessidade de
proteger c ampliar nossas exportações se torna assunto magno, que a
aciio da CACEX ganha dimensões muito cspeçiais. A engenhosa

oriaçiio dos Comitês de Ordenação de Oferta Unificada para dezenas
de produtos permite notável agilização de soluções esquematizadas
para a comercialização externa. As dirctivas da CACEX, cm tilo boa
hora confiada à inteligência, patriotismo c competência do Dr. Bcnc·
dito Fonseca Moreira, vieram cm momento o mais auspicioso, disci·
plinando as vendas, que passam a ser inspiradas na uniformidade de
pontos de ·vista para fechamento de negócios cm momentos
oportunos; resguardando-nos de toda~ as distorções,
O fundamento básico dos recém-instalados Comitês de Expor·
tação, que alcançam nossos principais produtos cxportâvcis, reside
sobretudo na união de produtoreS, beneficiadores, maquinistas C CX•
'poriadorcs, para a realização de transaçõcs lucrativas, que carreiem
maior volume de divisas para o Brasil. Estamos diante de um mcca·
nismo engenhoso c apto a defender interesses os mais relevantes do
Pais c, de forma espec!fica, dos Estados que, doutra forma, estariam
ao alcance de toda pressão ou manobra contrâria ao interesse
nacional. O estreitamento entre a produção e comercialização final
do produto gera maior entrosamento de comando de ações nas
vendas, propiciando, por conseguinte, maior fruição de estímulos
entre os sctorcs. O lucro é de todos c a garantia da politica de prCÇ<l
passa a sc.r uma tõnica bcní:fica à nossa receita cambial, que se
resentin de providências de alcance como as que foram agora adotadas pela CACEX.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, com a ajuda de seus técnicos, o
,grande economista Benedito Fonseca Moreira fez da CACEX pode·
rosa tnstrumcnto de defesa de nossos mais altos interesses, num mo·
mcnto de tantas dificuldades e tamanha complexidade, como o que
ora caracteriza a economia e o comércio internacionais. Sempre
atento, o próprio Dirctoi-Gcral da CACEX preside reuniões, visando sentir toda a extensão da problemática das vendas, diante das
oscilações cons.antcs dos preços das mercadorias, num permanente
esforço pe~soal de defender, a todo custo, o interesse nacional.
o Sr. Aaeoor Maria (Rio Grande do Norte - MDB) - Se·
nadar Ruy Carneiro, permite-me V. Ex• um ap~rte? 1
O SR. RUY CARNEIRO (Paraíba - MDB) "i"' Com prazer,
Senador Agcnor Maria.
·
O Sr, A1eaor Maria (Rio Grande do Norte - MOB) Senador Ruy Carneiro, o sisai representa para o Ceará, Rio Grand•
do Norte c Para!ba, não só uma economia cm desenvolvimento,
como, ainda, o trabalho nas entressafras do algodão. Nas épocas, das
estiagens, quando 70% da ,população rural se faz presente na cultura
do sisa!, dela sobrevivendo, tudo quanto o Governo puder fazer, no
sentido de creditar, de ajudar, de fomentar aquela cultltra, nada mais
será do que criar condições para que o homem do sertão, do interior
do nosso Pais, especialmente do Nordeste, de.sa ·faixa onde se
produz o sisai, possa continuar a trabalhar c a produzir para o engrandecimento desta Nação. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. RUY CARNEIRO (Para!ba - MDB) - Agradeço a
colaboração valiosa do aparte do Senador Agcnor Maria, que é um
homem do Rio Grande do Norte e conheçe a luta cxtraordinâria da
Paraiba. Como ele próprio citou: Paraiba c Ceará, são os Estados
que produzem o sisai, sendo essa ~ma das bases da nossa eçonomia.
E· dessa politica acertada, engenhosa e firmemente executada,
tem decorrido imenso beneficio para o Estado' da Para!ba. Isso
porque produtos como o algodão, sisai, cordão de sisai de mamona,
tão essenciais para a nossa frâgil economia, estão, hoje, sob a forte
proteçiio de ·uma estrutura de comercialização coordenada pela
CACEX.
' Nilo poderta, dessa forma, deixar de fazer estes comcntârios c,
sobretudo, expressar, desta tribuna, ao Dr. Benedito Fonseca
Moreira, os agradecimentos do povo paraibano, q~e tem plena ccns·
ciência do que por ele está sendo realizado na CACEX, na sua firme
defesa da economia do meu Estàdo. A esse ilustre brasileiro c emi·
ncnte economista, os agradecimentos da Para!ba, do nobre c bom
povo paraibano, cm cujo nome ora ocupo esta tribunal (Multo bem!
Palma!L}
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Tem a palavra o no·
brc Senador Virgílio Távora, como Lider.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA) (Como Lider,
pronuncia o seguinte discurso. Sem re>lsi!o do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Sessões atrás, anunciamos à nobre Oposição que não
deixaríamos sem esclarecimento nenhuma daquelas dúvidas aqui cm
Plenário apresentadas, sobre o comportamento governamental.
Hoje, na ausência do Senador Franco Montoro, vamos percUtir as·
•sunto que não envolve a responsabilidade de S. E~•· isto é, ~amo~.
dar as devidas explicações a esta Casa sobre aqutlo que fot aqut
apresentado como uma contradição do Governo Geisel no trata·
menta do affalre Consui-Philips e da implantação, nas terras de
Minas Gerais, de indústria pesada, sob a responsabilidade da Krupp.
Quanto ao prim~iro dos assuntos, cuidamos nós haver, aqui deixado
bem claro os condicionamentos, as razões que inspiraram, não um
Ministro de Estado, como assoalhado, mas o Governo, solidariamente responsável pela solução adotada no exame de um problema,
que realmente interessava não apenas a duas companhias, mas sim a
um setor de nossa economia. Hoje, vamos percutir- e pensamos ter
trazido dados elucidativos - a decisão tomada quanto à
implantação da Krupp em Minas Gerais. Inicialmente, gostariamos
de lembrar aos Srs. Senadores que, a par dos incentivos que são
fornecidos a uma empresa, máxime do porte da que vamos aqui
tratar, por parte do Governo Federal, hã que'considerar aqueles
outros não desprezíveis- e veremos, no caso, a razão dessa afirma ti·
va- pelo Estado que desejava ter em seu território essa indústria de
bens de capital.
Assim, Sr, Presidente, procuramos sintetizar ao máximo a
exposição do que foi o "caso Krupp", apresentando os dados e, uma
vez n Oposição tendo-os conferido- aliás, esta é a regra comum de
aqui agirmos - com aqueles que, deve ter em seu poder,
discutiríamos a razão, ou não, das atitudes apresentadas.
A análise e aprovação do Projeto da Krupp foram bastante
demoradas, tendo em vista as tentativas de harmonizar os interesses
privados nacionais com aqueles outros ligados a essa grande
companhia multinacional.
Durante os longos estudos -repetimos - por parte do Conselho de Desenvolvimento Industrial, a indústria nacional - é preciso
que se diga - pressionou, c não pouco, pelos seus órgãos competen·
tes, para cjue o projeto não fom aprovado, baseando sua
argumentação em dois aspectos. E aqui fazemos um parêntesis, para
dar um exemplo de como este Governo niio recebe pressão de quem
quer· que seja, alienigena ou nacional, quando se convence de que
sua decisão corresponde aos mais altos interesses da Nação.
Dizinmos nós, quanto aos dois aspectos alegados pelo
empresariado nacional:
i) que a empresa dividiria um mercado de itens já produzidos
internamente; c
ii) que a empresa competiria com a produção local com !ndices
de nacionalização inferiores aos já obtidos pela indústria existente,
Nesse meio tempo- e aqui vamos reconstituir historicamente o
fato - o empreendimento, mercê da ação dos eminentes
conterrâneos do nobre Senador Itamar Franco e de todas as suas
autoridades estaduais, tornarn-se irrevers!vel, face ao adiantado está·
gio de implantação, que contava, inclusive, com incentivos fiscais e
financeiros, concedidos pelo Governo do Estado, considerado no
caso, de Minas Gerais.
Se nos fosse perguntado se esses incentivos concedidos por
Minas Gerais haviam sido exagerados, dir!amos que 1: esta luta quase
que fratricida, existente ati: há pouco tempo entre unidades federativas, cada qual desejando oferecer maiores incentivos, o que medidas
governamentais posteriores tornaram impossível, mas que nnquele
tempo cslavnm em vigor; e que deu como resultado a localização, talvez não muito defensável em termos ournmcnte económicos, de
empresas cm locnis em que. nilo existindo esses benef!cios fiscnis.

possivelmente lá nilo se instalariam.
Mas, isto é apenas um parêntesis na apresentação do problema
que aqui trazemos.
Nesse contcxto 1 onde sobrcssnfa cada vez mais o 8ntngonismo
dos grupos envolvidos- ou mais claramente: luta de grupos de São
Paulo contra grupos de Minas Gerais- o Ministério da Indústria c
do Comércio procurou serenamente estudar o problema na medida
em que pudesse compatibilizar duas componentes que· se
apresentavam antipodas: o interesse do Governo em ampliar, de um
lado, a indústria de bens de capital e, ao mesmo tempo, de outro lado, proteger a indústria nacional, isto é, procurou o Governo uma
solução para a instalação da Krupp, que não prejudicasse o
empresariado nacional, dentro daquele contingencinmento, da
irreversibilidade, corno V. Ex• vilo ver, do empreendimento, já em
Minas Gerais.
Diremos, mais adiante, o porquê.
,
Considerando que a limitação da produção, em termos de itens,
.seria, como ·pleiteado por alguns dos empresários nacionais ex·
'trafronteira das Alterosas, algo absolutamente dificil de controlar,
. dada a variedade existente, situações de mercado e causas outras o,
que, inclusive, acarretaria sérios embaraços à operação comercial da.
Krupp e, repetimos, um controle de diflcil execução pelo CDI, a solu·'
çiio encontrada estabeleceu restrições com relação aos seguintes itens:
Primeiro: Na concessão de isenção ou redução dos impostos de
importação e sobre produtos industrializados, incidentes sobre par·
tes complementares destinadas à produção nacional de equipamen·
tos sob encomenda," desde qu: obedecidas as condições da Resolução
37/15, de 19 de fevereiro de 1975, do COI, do Decreto n• 61.574, de
20 de outubro de 1967, e de acordo com o programa de produção
devidamente analisado semestralmente pelo Grupo Setoriall.l
·
Segundo: a concessão de incentivos fiscais para a importação,·
por terceiros, de peças c componentes destinados à complementação
e fabricação, pela Krupp, de equipamentos também sob encomenda,
fica condicionada ao prévio exame e concordo do CD!, na forma óbvio- da legislação vigente.
Para que bem seja compreendido por este Plenário o que é esse
projeto, diremos - já que sobre ele tanto se fala sem lhe dar os.
contornos numéricos, sem exprimir a ordem de grandeza do que Mi·
nas Gerais pleiteou e conseguiu- que ele tem o capital inicial de 45:
milhões de cruzeiros a ser integralizado neste ano, como sua primeira
etapa. No momento em que falamos, 30 milhões de cruzeiros já o fo·;
rarn.
Os investimentos do projeto são:
1

i

Dlserlmlnaçio
1-Ativo fixo
Terrenos
Construções
Outras despesas
Máquinas e equtpamentos a
importar (valor CIF)
Equipamentos nacionais
11 -Capital de giro
Total

CrS
1.000,00

%

1.500
49.600
4.868

1,27
42,12
4,13

24.475
7.316
30.000
117.7!9

20,78
6,22
25,48
100,00

Chegamos, então, ao ponto crucial -e fazemos apelo aqui aos,
Srs. Senadores, sejam da ARENA ou do MDB, para que, esquecidos
de suas siglas partidárias, ajam como ju!ze~ - retirando, claro, do
julgamento, o eminente representante por Minas Gerais, Senador fta·
mnr Frnnco,já que é parte mais do que interessada no assunto, pot
seu amor ao torrão nntal.
Recursos de terceiros: quando [oram apresentados no Sr. Ministro dn Indústria c do Comércio, havia "apenas" concedido pelo Distrito Industrial de Minas Gerais 51 milhões 784 mil cruzeiros, ou
seja, 43,97% do total,

1

-185O BNDE- representando o Governo Federal - a CUJa açi!o
ouvimos aqui restrições, entrou, Senhores, com 1 milhão e 500 mil
cruzeiros, ou seja, 1,28%.
Recursos do e*terior, trazidos pela própria Krupp: vinte c qua·
tro milhões, quatrocentos c setenta c cinco cruzeiros, ou seja, 20,78%'
do capital.
Novamente, Minas Gerais. Recordam-se aqui. os Srs. Senado·
res do que dissemos quanto aos incentivos dados por Minas pelo Es·
t~do a fim de que esse projeto para lá fosse.
Recursos, agora, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais: dez milhões de cruzeiros, correspondente! a 8,49%.
Recursos próprios (lntegralização de capital que nos referimos):
até o momento, trinta milhões de cruzeiros. Somando tudo, teremos
cento c dczessetc milhões, setecentos e cinqUenta e nove cruzeiros,
Resumindo:

controvérsia, pode ser resumido cm ·dois aspectos que - digamos
assim ~atentariam contra o interesse nacional. O primeiro é que a
Krupp é uma empresa multinacional de capital estrangeiro que cs·
taria entrando com uma força extraordinâria, advinda de todo o
poderio que ela tem na Alemanha, num sctor altamente estratégico,
iquc é o sctor de produção de bens de capital - da indústria mecâ·
Inica pesada. O segundo é que ela está com possibilidade de entrar cm
'linhas de fabricação que já silo satisfatoriamente atendida> por
empresas micionais. O nosso ponto de vista é de ·que ambos estes
aspectos negativos poderiam ter sido evitados - c sem eliminar
nenhum dos aspectos posiiivos que V. Ex• tão bem. ressaltou- se o
Gov~rno Federal usasse o poder de barganha que tem efctivamentc,
exigindo que o controle dessas empresas, nestes sctorcs essenciais,
seja majoritariamente nacional. A EMBRAMEC existe para isto. A
'EMBRAMEC poderia ter forçado, porque o Governo Federal tem
condições, c qualquer empresa multinacional, hoje, aceita estas
CrS
condições. O Governo tem poder efctivo de barganha para, com a
Dlocrlmlnaçio
1.000,00
% entrada da EMBRAMEC, associada a uma pequena participação de
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - um grupo privado nacional, exigir que o controle seja brasileiro.
1- Ativo fixo
Com isso, cm primeiro lugar estaria sendo atendido o objctivo ostra·
1•27 tí:gico de dar às empresas desse sctor um controle nacional; segundo,
Terrenos
1..500
49 600
42•12 com a participação da EMBRAMEC, que é uma empresa, digamos,
Construções
4.868
Outras despesas
4,l 3 organizadora do sctor, tal qual é a PETROQUISA no sctor pctroqui·
Máquinas e equipamentos a
mico, poder-se-i a, então atender aos interesses das empresas na·
importar (valor CIF)
24.475
20,7 8 clonais produtoras e evitar que a Krupp entre efetivamentc nas
Equipamentos nacionais
7.3l6
6,22 linhas de produção já atendidas por essas empresas. Isso é o que
11- Capital de giro
30.000
25,48 defendemos: no sctor de bens de capital tem que haver uma participa·
-----------------::::~.:.::~-::::-: ção organizadora do Governo através da entidade própria, que í: a
1 17 7" 9 100 •00 EMBRAMEC, no caso. Este caso da Krupp vai-se repetir com a
Total
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vemag, Certamente está para ser tomada uma decisão - estamos
-Mão-de-obra a ser utilizada- 1975:
informados- uma decisão tilo grave quanto aquela da Krupp, com
respeito
à Vemag-tambí:m, coincidentemente, no Estado de Minas
Nível superior ...................................... 59
Gerais,
e
mais ou menos de acordo com a política do fato con·
Nível médio ........................................ 96
sumado
que
V. Ex• ressaltou ..
Nível primário ...................................... 20
Qualificada ......................................... 29
Semiqualificada ......................................50
Sem qualificação .................................... 31

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) (Fazendo soar a
campainha,) - Permito-me lembrar que o tempo destinado ao
orador está esgotado.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA) - Sr. Presi·
dente, ai na Prcsidencia sentam: mineiro, o mais generoso do mundo;
após ele, ccarense, que dá uma prova até de magnanimidade, quando
V. Ex• sabe que temos idéias bem opostas politicamente;
Tot'l ······•••••'i"·····.-··············.··········•··639 pernambucano,
rio-grandcnse do norte ... Será um carioca naturaliza·
.
-A proponente (se~undo carta protocolada no CDI de 23 de do, como V. Ex•, que vai aplicar o Regimento dessa forma, em se
:dezembro de 1974) promoverá o pagamento da importação de má· tratando de assunto que acreditamos ser da maior importância, fun·
quinas c equipamentos com recursos do exterior, sob a forma de em· damental? Estamos explicando aqui sem rodeios, não escondendo
préstimo, com 8 anos de prazo para amortização, de conformidade nada, Sr. Presidente, que, realmente, o Governo fez e por que fez. De
maneira que, vamos apelar para a complacência conhecida de
com as normas vigentes no Banco Central do Brasil.
V. Ex• de modo u contar os minutos como sc~undos ou os segundos
-Além disso, a empresa deverá providenciar:
Aparte suplementar, no prazo de execução do projeto, a título como meio-segundos, a fim de que nos permita terminar de ouvir,
de empréstimo externo, de mais USS 1.000 mil para pagamento nas pelo menos, o aparte do eminente representante da sua gloriosa uni·
·dade federativa.
condições do item anterior;
O Sr. Roberto Saturnino (Rio de Janciro-MDB)- Concluirei
Aparte, ntitulo de capital de risco de DM 10.000 mil, obser·
vando-sc que esse valor deverá ser elevado até o valor equivalente ao rapidamente, Sr. Presidente, insistindo em que, dentro do nosso
das importaçõesde máquinas c equipamentos, caso este seja superior ponto de vistu, nesse setor bens de capital, i: preciso que o Governo
aja com o instrumento que possui para isso, que é a EMBRAMEC:
àquele. ·
Em síntese: a Krupp vai ser responsável pela vinda ao Brasil do aja de forma organizativa como está agindo no sctor de petroqui·
mica, através da PETROQUISA. ~preciso que a EMBRAMEC sejq
maquinário aqui não fabricado, com empréstimo por ela alcançado.
a PETROQUISA do setor de esquipamentos: que organize essa
O Sr. Roberto Saturnlno (Rio de Janeiro-MDB) - V. Ex• oferta, e que implante a politica do controle nacional, exigindo,
permite um aparte?
porque todas as empresas multinacionais, hoje, aceitam essa condi·
O SR, VIRGILIO TÁVORA (Ceará-ARENA)- Com todo çilo; a Krupp a aceitaria, a Vemag a aceitará, se lhe for imposta. Esse
é o nosso ponto de vista.
prazer.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Eminente
O Sr, Roberto Saturnlno (Rio de Junciro-MDB) - Nobre Senador, V, Ex• que, upesar de pertencer à Oposição, é tão bem
Senador, estamos ouvindo com atenção os esclarecimentos prestados informado dos intuitos governamentais, V, Ex•, que foi Dirctor de
por V, Ex• O ponto que me vem ·à mente c que, rculmcntc, suscitou a Planejamento do BNDE tanto tempo e ao quul se deve, inclusive, a
Subtotal , •.•..•. " ....•.•...•..... , . . . • . . . . . . . . . . • . • 285
Milo·dc-Obra pjpr.odução ........................... 354

!
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'idéia da EMBRAMEC, ao que'sabelnos; V. Ex• deve conhecer as
Idificuldades encontradas inicialmente, pelo Governo da terra do seu
ilustre liderado para levar n Krupp para lá, e as dificuldades de en·
contrar parceiros para esta associaçilo, Já que V. Ex• estã bem infor·
modo - inclusive já anvnciõú 'o caso da Vcmag - deve também
estar muitfssimo informado das dificuldades maiores que tiveram os
mineiros, para levar a Krupp até Minas Gerais. Mas é com prazer
que concedemos o aparte ao ilustre representante das Alterosas,
!

O Sr,·Orestes Quércla (São Paulo - MDB) (Aiilentlmento do
orador.)- Nobre Senador Virgllio Távora, li, dias atrás, as justifi·
cativas de um pronunciamento do Ministro Severo Gomes a respeito,
deste assunto. Acho bastante procedente o problema levantado pelo
Senador Roberto Saturnino. As justificativas de V. Ex•, de que existem muitas dificuldades c que o Governo deve fazer algumas
concessões, etc., etc...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Perdão,
parece que não estamos falando a mesma linguagem. Quando foi·
!'.P!ES•ntado ao Governo federal, mercê de todos os incentivos dados·
por Minas Gerais a essa multinacional, o projeto já estava instalado,!
ifrcversivclmcnte.
Verdade ou não, nobre Senador Itamar Franco?
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo- MDB)- O fato, nobre Se·
'nador Virgflio Távora, é que sempre existe argumcnio para tudo.
Esta é a verdade.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA) - Perdão;
para a inverdade não existe argumento.
'

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - Na alegação do
Ministro Severo Gomes, S. Ex• esclareceu que esses incentivos
haviam sido dados à Krupp, mas que o Governo fez sentir junto à
dircçilo dessa empresa a necessidade dos bens de capitais produzidos
•pela Krupp serem dirigidos no sentido das indústrias de cimento, das
indúslrias de mineração, Veja V, Ex• que o Governo abre mão de tu·
~o. apenas faz sentir, j,unto à dircçilo da_Krupp, uma nc~essidade
básica para o desenvolvimento brasileiro, quando, na realidade, o
Gõverno deveria colocar-se cm outra situação, a de exigir que a
Krupp, empresa multinacional, dirigisse' a sua fabricação nesse senti·
do, não solicitar que isso seja feito, depois 'de lhe haver dado os incentivos, Realmente, as grandes empresas acabam levando vantagem.
Veja V, Ex• que, indiscutivelmente, existe um problema neste País,
aquele produzido pelas vantagens dadas às grandes empresas, cm
detrimento das empresas brasileiras.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)\- Eminente
colega, permitimo-nos interromper o aparte de V, Ex• Pela Resoluçfto n• 37/75, do CD I, que é a nortcadora da distribuição, da
alocação desses incentivos a que V, Ex• se refere, nada 1c dá à
indústria estrangeira que seja cm detrimento da nacional.
O Governo de Minas Gerais - vamos colocar a questão bem
·clara, para não haver dúvidas- fez muito bem; nós, como Govcrna<!Q_r de Minas. Gerais, faríamos a mesma coisa c, se do Ceará, idem quis levar para Minas Gerais, numa época em que o Governo quer
instalar em posso País a indústria de bens de capital. A Krupp, foi
disputada por outros Estados, Nilo discutimos se o Estado de V, Ex•
tinha mais ou menos razão de querer a Krupp ali instalada do que o
Eslado de seu eminente colega,
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo- MDB)- Vê V. Ex• que o
meu aparte nilo tem nenhuma conotação bairrista,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (CearA- ARENA)- Mas, uma
vez que o Estado de Minas Gerais considerou, por seu Governo, que
era fundamental para seu desenvolvimento a Krupp se instalar lã, a
·exemplo do que fez com n Fiat, deu incentivos - que nilo vamos
discutir se silo exagerados ou nilo - de maneira que, quando a
!Krupp foi ao Governo federal, ao CD!, para se beneficiar da Resolu·
çilo n• 37, de I975 - e nós queremos dizer em linguagem bem clara

-,já estava, o que 'nós podemos dizer, o fali accompil. O Governo
de Minas tomou como ponto de honra que a Krupp fosse para 16,
deu incentivos, que justamente, o Estado de V, Ex•, que é
muitíssimo mais rico, com uma plctora de indústrias, achou que não
devia dar. O que eles solicitaram ao Governo federal foi o beneficio
da R~soluçi1 0 n• 37, de 1975, .e o que dissemos aqui- V, Ex• mais
feliz que nós, porque chegamos de vmgem outro d1a ~ o que
dissemos aqui foi a tradução lpsls iitteris, verbo ad verbum, sem
acrescentar uma vírgula, das razões do Ministério c do COI. Se
V, Ex• leu nos jornais razões suplementares, aduzidas por S. Ex• o
Ministro da Indústria c do Comércio, devem ser cabais. Mas o que
:estamos aqui discutindo .é dentro da argumentação apresentada por
nós. Isto é: a Krupp, entrando em qualquer linha cm que haja
,compeliçi'lo com o empresariado nacional, não se beneficia dos incen·
:tivos dados, E isso está escrito- V, Ex•, infelizmente, neste momen·
to, talvez, não estivesse prestando atenção- e acreditamos sucederá
com a Krupp, e haja visto o exemplo da EMBRACO, Carta protoco.lado no COI, de 23 de dezembro de 1974. fi, realmente, um compromisso. Ela não vai cumprir? O Governo, predisposlo para se antepor
. à decisão de outra multinacional, que aliás estã no rankln& mundial
aCima dela, terá, também, muito mais razão para se antepor a
qualquer pronunciamento contra o espírito daquilo assinado por
essa multinacional. O fundamental era colocar uma indústria de base
em Minas Gerais, c nós felicitamos Minas Gerais por ter conseguido
isto.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Em que pese ser
,uma grande indústria multinacional. Só lembraria a V. Ex•, já que~·
'tempo é muito escasso c não nos possibilitaria debate maior, aprendi·
zado maior da minha parte perante V, Ex•, , , .
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Perdão,
quem somos nós para dar lições?
,
'
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - •. , lembraria
·que realmente a nós, da Oposição, levantar este problema...
O SR. VIRGIL!O TÁVORA (Ceará - ARENA) - E cabe a
nÓs do Governo enfrentar.
iYSr. Orestes Quércia (Silo Paulo - MDB) - Se o Ministro
aconselhou à empresa a produzir determinado tipo, achamos que
não deveria aconselhar, mas exigir, Minha última palavra é para es·
tranhar, também, uma alcgaçilo de V. Ex•, que fazendo-me lembrar
uma frase atribuída ao grande Presidente americano, assassinado cm
Dallas, John Kennedy. Disse ele: "Num regime democrático, go·
vernar é a arte de dirigir pressões". Percebi, no momento que V, Ex•
disse uma fras'i' um sentido de comparação. V, Ex• disse assim:
."Este Governo n\" recebe pressão de quem quer que seja cm suas de·
cisões'',
,
1

I

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Srs. Sena·
dores, esse Governo nilo aceita pressão de quem qu~r que seja. Pode
.enganar-se, como toda criatura humana, mas decisão que vem desse
Governo não é decisão, nobre Senador, fruto de pressão de ninguém.
O Sr. Oreites Quércla (Silo Paulo- MDB)- Veía, V. Ex•, o
afastamento do regime puro democrâtico, que é o ideal de todos nós,
Jll qus: V. Ex•, como Lfder do Governo, chega a esta Casa e diz: "O
Governo nilo aceita pressão de quem quer que seja", quando, num
regime democrlltico, a pressão é legítima, é procedente a pressão de
classe, a pressão de entidade em busca de seus direitos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Cearú- ARENA)- Ele ouve,
Mas, dentro do seu raciocínio cartesiano, faz aquilo que é de in·
teresse maior para o País, Bem diferente do que .há pouco se via, de
:ufirmar que, por pressões de HQU OU 11 b" QU Uct\ haviam sido
tomadas tais ou quais dccisilcs, ou, no contrário, que a imprensa,
agindo sob forma de pressilo, procurava justamente desviar o Governo daquela linha - palavras do ilustre Vicc-Líder de V. Ex• que, no início, tinha recebido tantos aplausos de S. Ex•, a linha da
ex ata defesa do predomínio estatal.

-187O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) (Fazendo soar a
campainha.) - Nobre Senador, peço licença para interromper.
V, Ex• jã passou quinze minutos de seu tempo. Gostaria de ser
aquela pessoa generosa de que falou há pouco, mas acontece que o
:Regimento não o permite, tampouco os seis oradores que estilo inscritos não querem essa generosidade de minha parte. Peço a V. Ex•
:não conceda mais apartes, para que possa concluir o seu discurso.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA) - E à custa
1de que incentivos?
'
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Evidentemente
que à custa de muitos incentivos dados pelo Estado de Minas Gerais.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Senão nilo
ia para lá, para Minas Gerais.

O Sr. itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - Por certo,
O SR. VÍRGILJO. TÁVORA (Ccarâ - ARENÃ) - Sr.
Presidente, vamos agir com um pouco de diplomacia, V. Ex• vai-nos :como representante de Minas Gerais, vamos voltar ao assunto da
permitir ouvir o aparte do eminente Senador por Silo Paulo, que cstâ desconcentração industrial. Concordamos com a ida dessa empresa
desenvolvendo uma tese, aliás completamente contrária à nossa - c multinacional, que interessa a Minas Gerais. Também estamos certo
.culminando com o aparte que jâ nos foi pedido, há algum tempo, de que o Governo Federal há de estar atento, porque é uma empresa
:pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, Aos dois, concedidas duas múltinacional. V. Ex• já disse do cuidado do Governo com essa
empresa, ao se instalar cm Minas Gerais.
palavras, estâ resolvido o problema ..
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Já lemos
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - Apesar de
V. Ex• ter dito que este Governo não recebe pressão de quem quer duas vezes o mesmo trecho.
que seja, fiquei satisfeito cm ouvir de V. Ex•, neste último contraO Sr.ltamar Franco (Minas Gerais- MDB)- O nosso desejo,
:apartc, que realmente o Governo leva cm consideração. Já é alguma já lembrado pelo nobre Senador Roberto Saturnino, é que, no
coisa.
futuro, essa indústria venha a ser dirigida por brasileiros.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Sr. SenaO Sr. Evelíslo VIeira (Santa Catarina - MDB) - V. Ex•
dor, vamos usar bem o vcrnâculo: "Não aceita imposição de pressão permite um aparte? (Assentimento do orador.)
de quem quer que seja",
·
Senador Virgílio Távora, inicialmente os meus cumprimentos
pela
presteza de V. Ex• ao trazer estes esclarecimentos a Casa,
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo - MDB) - Não aceita
.entrando cm entendimentos com o Senhor Ministro da indústria c
imposição. Então, V. Ex• me perdoe.
do Comércio. Já no início da semana passada tivemos oportunidade
O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Quem de fazer uma abordagem sobre a necessidade de definição de regras
afirmava assim, sem colocar o seu ilustre Vicc-Lidcr no fogo, foi o para a vinda, funcionamento c presença do capital externo cm nosso
eminente, culto c cavalheiresco adversário de tantos debates, neste País.
Plcnãrío, o nobre Senador Roberto Saturnino cm alguns dos discurO SR. VIRGILIO TÁVORA (Cearâ- ARENA)- Percutire·
sos aqui havidos.
mos este assunto cm outra sessão, porque agora nilo temos mais
O Sr. Orestn Quércia (Silo Paulo - MDB) - Fico satisfeito, tempo.
porque o Governo realmente não fica na situação da frase que
O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina- MDB)- Entramos no
coloquei, atribuida.a V, Ex•, salvo melhor juízo, de que o Governo
não recebe pressão. Então, o Governo aceita a pressão legitima, a assunto Krupp, baseado não numa informação, numa noticia, mas
pressão democrática de grupos interessados cm determinados num comentário cconômico de O Estado de S. Paulo. Esse jornal
noticiou que o CDI aprovara um projeto, pelo qual a Krupp vai
direitos, em determinados interesses.
produzir, numa linha de 23 produtos, apenas dois não produzidos
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- V. Ex• por empresas nacionais. Explorarã cxatamcntc 21 produtos que
estâ. discutindo semântica, quer dizer, imposição de pressões. empresas nacionais já produzem c que disputam acirradamcntc o
"Pressões" mesmo, quem utiliza bem o termo é o eminente Senador mercado interno. Isto é uma contradição à politica governamental,
Roberto Saturnino.
ao PND. Inclusive, qual a situação cm que ficaria o Governo FeO Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - Sr. Senador, deral, desde que outra multinacional viesse para o Brasil c quisesse
instalar nas mesmas condições?
V. Ex• me permite um aparte.
O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro- MDB)- Permiti:·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará - ARENA) - Com me V. E'x•'l f: o último aparte. (Auentlmeatodo orador.)
prazer.
Nobre Senador Virgnio Távora, existe uma diferença flagrante
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - Atendendo à entre o caso da Fiat c o da Krupp. Todos sabemos que Minas GePresidência, serei muito rápido. Claro que, como Representante de rais, assim como o Paraná, está desenvolvendo uma ação pró-desconMinas Gerais, nilo poderia ficar calado ao ouvir V. Ex• falar de meu centração, oferecendo toda a sorte de bcncficios. O Param\ levou a
:Estado. Minas Gerais- V. Ex• bem o sabe- luta pela chamada Philip Morris e, agora, uma série de outras. Minas Gerais levou a
desconcentração industrial. Jâ o disse aqui, quando da discussilo Fiat. Com toda a restrição que se possa fazer a'cssa politica, o fato é
acerca do muito decantado, do famoso 11 Plano Nacional de Desen- que, realmente, uma indústria como a Fiat, uma indústria automobivolvimento. Aliãs, V. Ex• está-me devendo as metas alcançadas pelo listica, uma indústria de cigarros não pertence a sctorcs estratégicos.
li Plano. Até hoje nilo recebi. De qualquer forma, é outro assunto c Bens de capital, sim, é um sctor estratégico, como o é o petróleo.
Bens de capital, hoje, é item mais importante na nossa balança de pa·
nilo vamos discuti-lo neste instante.
gamcntos do que o petróleo, Bens de capital nilo tem alternativa .
. O SR; VIRGILIO TÁVORA (Ccarã- ARENA)- f!: nossa a
'Para o petróleo ainda se pode achar alternativas, como o seu racionaculpa. Estamos devendo.
mento. Com os bens capital, nada disso.
'
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ccard - ARENA) - Jd discuti·
jd expôs, com bastante autoridade, as vantagens que significam para
mos a esse respeito antes.
Minas Gerais a implantação dessa importante indústria de bens de
capitais. Nilo vamos discutir as suas vantagens. Interessam a Minas
O Sr. Roberto Satumlno (Rio de Janeiro- MDB) - Bens de
Gerais. Minas Gerais quebrou o tabu da indústria automobillstica, capital tem que ser' um sctor sob controle governamental. Nilo digo
levando a FIAT para ld. ~mais uma desconcentração industrial que sob a açilo dircta do Governo, mas tem que haver uma entidade tal
se fez neste Pais.
qual a PETROBRÁS, a PETROQUISA, uma entidade capaz de or·
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de prejudicar as empresas privadas nacionais que já se estão de· de arte feitas graças aos esforços dos nossos antepassados.
Jcnvolvendo no sctor. Dai porque existe uma diferença flagrante en·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
trc o caso Krupp c o caso Fiat. No caso Krupp, o Governo pode c de-· bem I Palmas.)
ve, como no caso VEMAG, como no caso PFAFF, outra indústria
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
que o Paraná está pleiteando, no setor de bens de capital, uma
no nobre Senador Orestes Quércia.
indústria de máquinas de costura. No setor de bens de capital, a
O SR. ORESTES QU~RCIA (Silo Paulo- MDB) (Pronuncia
"EMBRAMEC tem qiie.orgariizar, tem que participar, tem que con·
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
vocar grupos empresariais nacionais c dar maioria do controle aos
nacionais, porque é área cstr'atégica. O caso da Philip Morris c da Senadores:
Achamos que o Municipalismo tem servido muito a tema de dis·
Fiat, são inteiramente diferentes.
curs~s e temas também para o Governo, Mas, na verdade, os munii:i·
... .q SR. _YIRGILIO TÁ_YORA (Ceará - ARENA) - Sr. pios brasileiros sofrem marginalização muito grande da parte, princi·
pai mente, do Governo Federai.
Presidente, nossos·agradccinicntos.
Longe estão nossos municlpios de poderem equiparar-se a auto·
Finalizando esta demonstração de generosidade mato-grossense·
carioca, apenas queremos, no fim da oração, deixar bem claro que o nomia dos municípios americanos, que realmente têm condições de
Governo, em respondendo à dúvida aqui apresentada, não teve pro· gerir os seus próprios destinos.
Uma das características da marginalização do Municfpio brasi·
ccdimento incoerente quando tratou, de um lado, da transação
"Cônsui-Philips" c do outro, da implantação da Krupp. Óbvio que ieiro reside ,no fato do tratamento parcial que lhe dá o Governo no
não concordamos com alguns dos conceitos emitidos agora pelo que tange aos empréstimos para a consecução dos seus objetivos e
Vicc·Lídcr da Oposição, o eminente Senador Roberto Saturnino, das suas obras.
Temos na Comissão de Economia desta Casa constantemente
mas este assunto, dado o adiantado da hora, esperamos será objeto
de um próximo debate nosso.
aprovado autorizações de empréstimos para os municípios brasi·
·loiros, principalmente para os de São Paulo. No caso dos municípios
)I! ossos agr~decimentos,
de São Paulo, os empréstimos são feitos a juros de i 2% ao ano, mais
Era o que Unhamos a dizer. (Multo bem IPalmu.)
corrcção monetár_ia e ao curto prazo de três anos, da parte da Caixa
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
Econômica do Estado de São Paulo.
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O próprio Estado de São Paulo usa de "dois pesos c de duas me·
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA) (Pronun·. didas" porque o BADESP- Banco de Desenvolvimento do Estado
de São Paulo - empresta dinheiro também às Prefeituras e cobra
ela o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. Foi .com satisfação que tomei conhecimento da entrevista do juros menores, de 9% ao ano; enquanto a Caixa Econõmica do Es·
Ministro Ney Braga, dando conta de que está sendo estudada a lado de São Paulo cobra 12% ao ano, o BADESP cobra 9% ao ano c
reestruturação do Instituto do Patrimônio Histórico c Artístico correção monetâria semelhante à das Obrigações Rcajustâveis do Te·
Nacional, visando a torná-lo autônomo, através de maior flexibilida- souro Nacional. Por outro lado, o Banco Nacional de Desenvolvi·
de administrativa c orçamento próprio, bem como a contratação de' 'mento Econômico empresta dinheiro às empresas, e entre elas as
·pessoal qualificado para zelar pelo grande acervo histórico existente estrangeiras, cobrando juros de até 3% ao ano c uma corrcção mone·
no Pais.
tária limitada a 20%
·Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação dos muni·
Segundo o ilustre titular da Pasta da Educação, o atual orçamcn·
to do IPHAN, que é de nove c meio milhões de cruzeiros, será cipios: uma emptcsa paga juros de 3% e corrcção monetâria limitada
substancialmente ampliado para atender à restauração de dezenas de a 20%, enquanto o município que pretende recursos para obras pú·
imóveis tombados ao Patrimônio Histórico, entre igrejas, santas-ca· blicas- para pavimentação, estações rodoviárias c. uma outra gran·
sas, fortes, residências de personalidades ilustres, bem como conjun- de quantidade de obras necessârias à vivência do mu.niclpio - paga
tos arquitetônicos de cidades inteiras, como Ouro Preto, em Minas juros e corrcçilo mcnetârias maiores. Em razão dessas disparidades
Gerais, Cachoeira, na Bahia, Sihi Cristóvão c Laranjeiras, cm Scrgi· que constatamos a todO' o dia c a toda hora, do tratamento que se dá
pe; além de engenhos, conventos, antigas fazendas, sítios (entre eles ao município, estamos encamitihando um projeto de ic1 ·que unifor·
o do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, em Taubaté), c todas mizn normas de carátcr financeiro relativas às operações de crédito
as obras de arte, principalmente de pintura, escultura c gràvura nelas entre prefeituras municipais c entidades bancárias oficiais, no senencontradas.
tido de que, de acordo com o art. 2• desse projeto, se possibilite a
· Como resultado dessa oportuna poUtica de recuperação de seguinte:·
monumentos históricos n:iéionais, no último dia 3, c dentro do
Art. 2• Os juros dos financiamentos concedidos pelo•
·Programa de Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste, fo·
órg~os oficiais de crédito, federais ou estaduais, às Prefeiram entregues, totalmente reconstruidos, o Paço Municipal, a Câ·
turas Municipais obedcccruo a nfveis idênticos aos mais primara de Vereadores c a Casa de Laranjeiras (casa de Aquiles Ribei·
vilegiados, que tenham sido fixados para operações com
ro), em I.:aranjciras. Foram investidos CrS 1.237.690,40, recursos
·quaisquer outras entidades, de direito público c de direito
provenientes dos Ministérios do Planejamcnto e da Educação e do
privado,
·
Governo do Estado,
Na justificativa, Sr. Presidente, lembramos que:
Devo salientar que o projeto, para realização dessas três obras,
foi iniciado após uma visita do nosso colega, Senador Jarbas Passari·
O projeto de lei ora apresentado objetiva fixar normas
nho, entuo Ministro da Educaçilo c Cultura, a Laranjeiras, tjue viu a
que uniformizem operações financeiras, nas quais sejam
necessidade de restauração daqueles prédios, tombÍldos pelo
parte as Prefeituras Municipais, junto a entidades oficiais de
Patrimônio Nacional, tendo na mesma oportunidade, depois, visita·
crédito, e que se destinem a obras de interesse comunitfirio.
do Silo Cristóvilo.
Isso porque, a todo momento, deparamos situações as
Sr. Presidente,
mais diversas, em termos de ônus financeiros, principalmente
Cultura de um povo se mede pelo valor que ele sabe dar à
juros, na maioria dos casos bastante elevados, quando,
construção do presente sem esquecer o seu passado. Neste particular
noutras modalidades de contratações, são estabelecidas
o Brasil ó um dos pulses mais ricos do continente cm matêriu de patri·
condições bem mais favoráveis a sctores que são, não há
mônio histórico o urtlstico, Por isso, congratulo-me com o Ministro
como negar, igualmente fundamentais,
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Aiílda que as atividades desses sctorcs sejam funda·
mentais ao dcscnvelvimcnto do Pais, são prccisasmcntc O!
municlpios brasileiros onde essas .empresas se instalam obri·
gados a propiciar-lhes 'obras de infra-estrutura, mas cujo,
custo excedem de muito às finanças locais.
Num principio de igualdade, c a fim dc' que nilo surjam,
descompassas insuperáveis entre demandas por infra·cstru'turã c oferta desses bens, da parte dos municípios, é que cabe
colocar à disposição das Prefeituras Municipais condições de
contratação de empréstimos 'cm bases tão privilegiada~
quanto aquelas concedidas aos sctorcs beneficiados.
Vale, doutra parte, atentar para o fato de que os municl•
pios brasileiros não sejam onerados, por fatores conjunturais
imprcvislvcis, acima das suas previsões, ·quando, especial·
mente no caso da corrcção monetária, ocorram variações
substanciais, entre. um perlodo c outro. dos preços que>
repercutem sobre os lndices aplicáveis aos contratos que contenham essa cláusula..
.
tcerto que vínhamos com nlveis descendentes de alta de
preços até 1973, do mesmo modo de corrcção monetárhi, por
;conseqüência, dentro da estratégia gradualista de controle da
inOação.
De um momento para outro, porém, por força de fatores
internos c externos, os índices de atualizaçã.o monetária
dispararam, causando sobressaltos; especialmente naqueles
que haviam contratado financiamentos com essa cláusula.
Daí porque, não sendo medida meramente conjuntural,
termos estabelecido (art. 3• do projeto) sistcmâtica que, sem
ferir o principio gradualista permite, na verdade, rcafir·
mando·o, um controle gradual da própria corrcção
'monetária.
Nesse sentido o projeto fixa um limite máximo de cor·
reção monetária, que não poderá ser ultrapassado nas operações posteriores de crédito, a fim de, cm última anâlisc, rcs·
guardar as finanças das Prefeituras Municipais brasileiras.

f: essa ajustificativa do projeto que encaminho à Mesa, Sr. Pre·
sidentc, e espero ver aprovado por esta Casa, no sentido de que
utente para os problemas dos municípios brasileiros.
Muito obrigado. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB) (Pronuncie·
o seaulnte diKUno. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Acaba de falecer no Rio de Janeiro, o Presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, Líbero Osvaldo Miranda. Trata-se de uma
figura de prestigio nu vida pública brasileira, c de dcstaqu.c. ~os
círculos do jornalismo, profissão que ele exerceu, com probtdadc,
com brilho e com autoridade, durante um largo trato de sua vida.
No Brasil, o jornalismo nunca pôde ser exercido como profissão
exclusiva, Desta maneira, dir-se-ia ocorreu, entre n6s, aquilo que um
homem público francês resumiu ~um conceito muito conhecido: "o
jornalismo leva tudo, com a condição de que dele se saia".
Líbero Osvaldo Miranda exerceu durante muitos anos a nobre
profissi\o que abracei, com entusiasmo, desde a minha adolescência.
Foi correspondente de A Gazeta, de Silo Paulo, um dos dois jornai~
de maior prestígio no grande Estado, ao tempo de Câsper Libero; fot
redutor de diversos órgilos da imprensa carioca, Ao mesmo tempo,
Libero dedicava-se aos misteres da sun profissão de engenheiro.
Cedo, graças aos seus dotes de talento c à vasta cultura geral que
granjeara, foi chamado a desempenhar atividades importantes nesse
sctor. Assim, foi Dirctor do Departamento de Correios e Telégrafos,
presidiu a Comissão do Plano de Carvüo Nacional, serviu cm lugar
de des\nque no Gnbinete do Presidente Ncreu Ramos. Por outro
lado, participou da Comissi\o do Tratado de Amizade c Consulta

Jrasii-Port~g~l, CQ,I!IO dclegpda nosso.

..
Na ârca de telecomunicações, na qual era constdcrado um dos
nosso melhores peritos, representou o Brasil cm Genebra, por alguns
anos.
Entr~tànto, Libero Miranda jamais esqueceu sua condição d~
jornalista c; assim, passou a colaborar ativamcntc cm diversas revistas de caráter técnico. Por outro lado, timbrou cm conservar ·
ameno convlvio com seus colegas da Associação Brasileira de
lmprcn•a.
.
Hâ40 anos, Sr. Presidente- c há quase meio século pertenço à
ABI - convivi com Libero Osvaldo Miranda, na mais alta associa·
çilo representativa do jornalismo nacional, sempre dcdi~ando-sc com
amor a tarefas da Casa, empenhando-se no bom cxcrclcto d~ todas as
missÕes que lhe crain atribuldas. Assim,. foi, durante muttos anos,
Vice-Presidente do nosso Conselho i\dministrativo.
· Exerceu a Presidência cm vários momentos, Presidência esta
que hoje estâ rias mãos de um dos maiores jornalistas brasileiros das
últimas décadas, que é Bar.boza Lima Sobrinho.
O Sr. VirgRio Tivora (Ceará- ARENA)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro - MDB) - Pois
não, eminente Lldcr.

·Q Sr. VI!JIIIo T'vora (Ceará - ARENA) - Senador Danton
Jobim, não vamos falar do jornalista hoje pranteado, porque dessa
faceta da vida de Libero Osvaldo· Miranda V. Ex•. jâ se ocupou.
Trataremos de outros, no dia de hoje, cm que tanto nos orgulhamos
das nossas telecomunicações. Uma parte de Õosso pensamento deve

ser voltada para aqueles homens, que, no passado, bem adiante de
seu tempo pensaram cm um Brasil maior, em um Brasil interligado.
Libero Miranda foi um desses. Nosso representante junto à UTI,
durante tantos anos c um .dos propugnadores maiores para· que
tivéssemos essa esplêndida realidade que é, hoje, todas as capitais do
País serem ligadas por telefonia. Era esse o aparte que gostaríamos
de acrescentar ao discurso de V. Ex•
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB) -Agrade·
ço, Senador Virgllio Távora, a achega que V. Ex• traz a este breve
pronunciamento sobre a vida de Libero Miranda.
Devo lembrar que o nosso ilustre companheiro da i\BI exercia
cumulativamente o cargo de Dirctor Superintendente do Clube de
Engenharia, o que demonstra a confiança que nele depositavam os
seus colegas, confiança na sua capacidade de ação, bem como no
lato com que sabia encarar os problemas surgidos a cada passo
numa instituição como aquela. Nascia, sobretudo, esta capacidade
de uma qualidade essencial cm Libero Miranda - a de que se
tratava de um autêntico cavalheiro, exemplar no trato c no conv!vio
com os companheiros c com os amigos.
Homem educado por dentro c por fora, justificava a rigor aquela observação de Gilberto Amado, segundo a qual hã homens que
nascem naturalmente educados. A educação qu~ recebem no lar, na
escola, na sociedade serve apenas para dar lustro e polir um pouco
mais aquelas qualidades inatas que trazem do berço.
Era um homem elegante, como cu disse, nas suas atitudes, mas
ao mesmo tempo de uma pertcita corrcçiio·moral c de uma firmeza
de atitudes que impressionava a todos os que o freqUentavam.
Foi esta, talvez, a principal razilo por que, na Associação
Brasileira de Imprensa, foi ele o nome que surgiu logo, sem
competidores, para substituir o Presidente da. Casa, o ilustre
Desembargador Elmano Cruz, que renunciara ao cargo.
Libero Miranda foi levado à sepultura por um grande número
de amigos, pelo Presidente do Clube de Engenharia c vârios de 'seus
colegas, mas a pequena multidão que o conduziu à última morada
era, sobretudo, de jornalistas, porque Libero Miranda nunca deixou
de ser um dos nossos. Trata·sc de uma profissão da qual.ninguént se
despede facilmente; umn vez jornalista, sempre jornalista,
costumamo< dizer.
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licença para um aparte?
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB)- Tenho o
maior prazer ao dar o aparte ao nobre Representante do Estado de
•Santa Catarina, Senador Evclâsio Vieira.
O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina - MDB) - A Guana·
bara, hoje Estado do Rio de Janeiro, chora a morte de Libero
Osvaldo Miranda. Santa Catarina também estA cm prantos porque
Osvaldo Miranda nasceu na cidade catarincnsc de ltaja{, Descendcn·
te da tradicional famOia Miranda, veio para o Rio Janeiro c pelo
seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua inteligência, pelo seu respeito
aos semelhantes, pelo seu talento, pela seriedade no cumprime~to
das suas missões, foi um catarincnsc que se projetou c se destacou na
Guanabara. Tive a oportunidade de conhecer esse cocstaduano
quando exercia a Presidência da Comissão Técnica· de RAdio.
·Acom.panhei uma parte da sua brilhante trajct6ria nas atividades
públicas c particulares do Rio, especialmente nas lides jornallsticas.
Santa Catarina sempre teve a maior estima, a maior admiração a esse
seu rolho que, no Rio, ocupando uma série de cargos, soube
engrandecer, dignificar o seu Estado. Santa Catarina, que ainda no
penúltimo sábado chorava a perda de um dos seus mais ilustres.
jornalistas, J\,dolfo Zigelf- vitimado num desastre aviat6rio - que
servia. ao Governo do Estado na direçilo da Secretaria de Imprensa,
volta agora a se cobrir de luto com o desaparecimento do eminente'
catarincnse Osvaldo Libero de Miranda. Essa homenagem caberia
tambi:m a nós outros, mas V. Ex• como um dos expoentes da
imprensa brasileira, como representante do povo da Guanabara,
hoje Estado ~o Rio de Janeiro, cstâ por certo muito mais credencia·
do a prestar ajusta homenagem a esse catarinensc, a esse brasileiro.

de

O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB)- Agrade·
ço o aparte de V. Ex•, c devo dizer que Libero Miranda nunca esqueceu seu Estado natal, Santa Catarina. Constantemente lembrava as
suas origens, mas devo acrescentar, ainda, para terminar este breve
registro, scrll mujto diflcil ...
O Sr. Otalr Becker {Santa Catarina - ARENA) - Permite
V, Ex• um aparte?
O SR. DANTON JOBIM {Rio de Janeiro - MDB) - Com
muito prazer, darei o aparte a V. Ex•, Senador Bcckcr.
O Sr. Otalr Becker (Santa Catarina- ARENA)- Eminente
Senador Danton Jobim, peço permissilo a V. Ex• c, igualmente, ao
eminente Senador Evclâsio Vieira, para fazer minhas as suas pala·
vras, cm nome da Bancada da AlianÇa Renovadora Nacional, com
assento nesta Casa,.como homenagem póstuma ao grande catarincn·
se de quem o ilustre orad~r t~o brilharitcmentc.fala nesta tarde.
O SR. DANTON JOBIM {Rio de Janeiro - MDB)- Muito
obrigado pelo aparte. la concluindo, Sr. Presidente, para dizer que
scrll muito dil1cil para nós da Associação Brasileira de Imprensa, do
seu Conselho Administrativo, substituir, neste momento, uma figura
como a de Libero Miranda, porque ela era sumamente respeitada
por to~os os membros do corpo social c,gozava de suas gerais simpa·
tias. T~dos se uniam cm torno dc~ta figura elegante por natureza,
como diSse c, numa hora cm que atravcssâvamos uma pequena crise,
seu nome veio como o de um pacificador, como o de alguém que
vinha em nome da unidade da nossa Casa a fim de preparar os
caminhos a uma solução definitiva do problema da Presidência da
Associação Brasileira de Imprensa.
De modo que dev!nmos esta homenagem -embora modesta c
uquém das qualidades de Libero Osvaldo Miranda - a essa grande
personalidade que acaba de ser roubada ao Pa!s c, particularmente,
uo convlvio dos seus companheiros da .A:BI.
Muito obrigado. (Multo bem i)

O SR. PRESIDENTE (Dlnarte Mariz)- A Mesa se associa às
homanagcns de pesar pelo falecimento do jornalista Ubcr9 Osvaldo
de Miranda, q~e honrou os cargos que exerceu. Na sua profissão,
como engenheiro, mereceu os aplausos de seus companheiros,
ocupando, na direçl!o da representação da sua classe, os mais altos
postos. Ele, que foi na vida pública também um poUtico, honrou
todas as funções que lhe foram confiadas c, na imprensa brasileira,
desaparece, após ,prestar tilo relevantes serviços na Presidência da
Associaçilo da sua classe.
O SR. PRESIDENTE {Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador Otair Bcckcr.
O SR. OTAIR BECKER {Santa Catarina - ARENA)
{Pronuncia o Hllllinte dlsa~rso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil publicou, cm sua edição de ontem, editorial
intitulado Poder lnvls!vel, que considero imprescind!vcl conste de
nossos A~ais.
Enorme a importância da afirmações c denúncias que esse
grande órgão da Imprensa brasileira - insuspeito de quaisquer
conotações ideológicas ou anti·rcvolucionãrias ..:.. tornou públicas.
Merecem elas a rcncxilo de todos que se preocupem com os destinos
deste Pa!s. Dcvcr!amos comcntã-las, pormenorizadamente. Mas,
este não 'é o momento oportuno,' razão pela qual nos limitaremos
apenas à leitura do editorial de ontem do Jornal do Brull, que repu·
tamos exalo, verdadeiro ao ponto de tornar-se uma definição pol!·
tica da maior relevância. Tcr!amos, é preciso dizer, r~paros a fazer a
algumas observações ou assertivas contidas nesse mesmo editorial,
sobretudo, quando alude ao Congresso Nacional, .à Oposição c,
muito especialmente, à ARENA, que é meu Partido.
Com o compromisso de voltar ao assunto brevemente, passo à
leitura do cdiiDrial:
Poder lnvlslvel
. A ofcnsi~a de explicações oferecidas pelo Governo, no
rccmto de ent1d~dcs dc·cmprcsârios c nos órgãos técnicos do
Co~gr~sso Nac1onal, alcançou efeito restrito. Falta a rcs·
sonanc1a do setor privado para fixar o quadro comparativo.
Perdura, cm conseqUência, a ausência de confiança resultante
d.o dcsc~mpasso ~ntrc as palavras c a ação do Executivo. A
Sl~tcmât1_ca. negat1va da ocorrência de estatização na econo·
mm bra~J1~1~a ~stâ l~ngc de corresponder aos fatos c de satis·
fazer à !n~c1at1va pmada brasileira. O cstâgio inicial para o
rest~belec1mento da confiança teria de considerar a neccssi·
dad~ d~ conhecer o Governo o pensamento do empresariado
brasileirO. Enquanto as explicações oficiais deixarem de levar
cm ~onta as ponderações da cconomin privada, o Executivo
contmuarâ entregue ao monólogo colcgiado,
Os :mprcsâ~io~ deixam de mimifestar-sc sobre questões
económicas e prmc1palmcntc sobre o fenómeno da estatiza·
çilo, porque qu·alqucr divergência é automaticamente entendi·
da como posiçilo poUtica c como tal repelida com veemência
pelas ~o~".' ~b scg~ndo n{vcl. Em oportunidades diversas tcn·
tou a IDICJatlva pnvada aprofundar o debate da estatização
m 6
. cx~rar,..,. os escalões técnicos, sem scnsi·'
.~s s conseguiu
bll1zar o Govcrno:-0 mais recente episódio- o veto à venda
da CônSUl - deu ~ medida de intolerância na ala divergente
com a declarada oncntnçilo privatista vigente no Pais.
. O ~?'prcsariado brasileiro prefere calar pela verificação
da mut1hdadc de sustentar um debate visto com desconfiança
por um sctor .invislvcl do Governo. Em segundo lugar _
comprovaçil? Jrrespo?~{~cl da excessiva taxa de estatização
- :mprcsânos .que d1v1~am cxpõ_cm-sc a rc.ercsAiias da mâ·
quma burocrât1ca: A d1scordancm cm matéria económico·
financeira é um direito restrito ao âmbito intcrmincstcrial
como cxerclcio colegiado.
O ~stado ~eiém cm suas mllos o controle do mecanismo
de créd1to. Basta-lhe puxar as rédeas para a iniciativa privada

-191encurtar o 'pàsso: Virou n'orma administrativa identificar ma·
nifestações .criticas como sintoma de ação polftica. Inibe-se,
cada vez mais, o pensamento privado num momento em que
o empresariado enfrenta dificuldades- as chegadas do ex te•
rior e as geradas aqui mesmo. Os empresários brasileiros es·
·tilo espremidos entre a oferta de créditos oficiais e a impos·
sibilidade de externarem qualquer divergência.
A situação se repete no plano representativo.
E aí, cm parte, vão aqu·clas referências a qÜe eu me reportei há
pouco.

Mas; hoje, não I Hoje, o solo generoso do Rio Grande do Norte, tão
empobrecido noutros setores e tão dadivoso na hora amarga por que
passa o nosso Pais, na procura do petróleo salvador, está alinhado
entre aqueles grandes Estados, por mais importantes que sejam, para
a solução da economia brasileira.
Sr. Presidente, conhecendo os técnicos -como conhecemos o
Presidente Ernesto Geisel, que não avançou uma promessa para as
minhas reivindicações, mas Sua Excelência foi claro quando afirmou·
me que tudo dependia desses técnicos- estou certo de que amanhã,
eles virão ao encontro de nossas reivindicações, não só pela justeza
O Congresso deixou de versar objetivamente os problc· da solicitàçi!o feita, da reivindicação que ora fazemos, mas, sobre·

.mas da iniciativU' privada c de vocalizar o pensamento do

tudo, pelo apoio que vão encontrar, cxatamcntc, no julgamento em

empresariado. A ARENA estã impedida de c~ressar, em hora precisa.
Também solicitei de Sua Excelência que se estudassem as possi·
palavra ou voto, qualquer discordância com a orientação ofi'
cial. o menor repáro pode ser-tomado como sintoma de here· bílídades de levar oPólo Petroqufmico parà o nosso Estado.
O Rio Grande do Norte, nilo tenho dúvidas, é um Estado, hoje,
sia perigosa. A ARENA' é ortodoxamente governista, dis·
ciplinada para aplaudir sem convicção. Quer ganhar as futu· viável na sua economia. Até então cresci lutando e defendendo os in·
teresses daquela gente. Mas tão-só com um impulso do dever cum,
ras eleições por decreto.
prido é que se poderia pintar ou ~c exagerar, digamos assim, as
Esse é outro aspecto que vou a~ordar.
possibilidades do desenvolvimento da nossa terra, pela sua riqueza.
Parte da Oposição, por motivos táticos, volta-se apenas Mas, hoje não. Hoje, jú temos certeza de que as condições são
para as eleições. Teme sustentar posição discordante da viáveis. E registrando a viagem do eminente Presidente Ernesto
:política económica e identificar-se com posições do Geiscl ao meu Estado, conforta-me a certeza de que, uma vez diante
'empresariado. Murmura, mas não .assume posições públicas da realidade, o Rio Grande do Norte terá não só a refinaria de pe·
a respeito da estatização. Outra parcela do MDB - menos tróleo, mas, também, o Pólo Petroquímico, dadas as excepcionais
numerosa e mais agressiva- alimenta em relação à iniciativa vantagens que o nosso Estado oferece para esses dois grandes em·
privada prevenção ideológica igual a certa ala do Governo. preendimentos na economia nacional.
Sr. Presidente, aqui fica o registro e, mais do que isso, a espe·
Está, portanto, de acordo com a linha divergente manifesta·
·da dentro do Ministério, embora não tenha tomado posição rança e a confiança no futuro. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista)- Concedo a palavra
pública na polémica. Espera a melhor oportunidade para .en·
nar na cisão ideológica e faturar politicamente a falta de uni- 'ao nobre Senador Osires Teixeira, último orador inscrito. (Pausa.)
S. Ex• não estã presente.
dade, tornando inconciliável a divisão dentro do Governo.
Era o que tinha a re~istrar, Sr. Presidente. (Multo bem!'Palmu.)
O SR. PRESIDENTE (Lour!Yal Baptista) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR.·DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
(Pronunda o seeulnte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presi·
de.nte, Srs. Senadores, a Imprensa está anunciando uma viagem do
Presidente Ernesto Gciscl ao Rio Grande do Norte. Até aí, nada
mais normal, poi~ Sua Excelência já nos honrou com sua presença
uma vez. Porém, desta, tem uma significado especial: é que S. Ex•
vai em visita ao campo pétrolffero, já identificado na plataforma con·
tinental do meu Estado. Sem dúvida nenhuma, pelo que os técnicos
têm murmurado, e me tem chegado ao conhecimento, o Rio Grande
do Norte, hoje, é a grande esperança no fornecimento de petróleo,
para a emancipação económica do Brasil.
Sr. Presidente, promissores têm sido, até agora, os estudos
feitos, no sentido de localizar e de medir as possibilidades do nosso
campo petrolífero, c, embora, ainda não tenhamos dados positivos,
sabemos que significa, hoje, o maior centro petrolífero já identifi·
cado em terras brasileiras.
Faz poucos dias, cm audiência com o Excelentfssimo Senhor
Presidente Ernesto Geisel, apelei para que a refinaria de petróleo,
que deve ser localizada no Nordeste, ficasse no Rio Grande do Norte.
Tudo justifica essa nossa reivindicação, não só porque Per.·
nambuco e Ceará disputam a primazia, como pela localização do
nosso Estado, que fica, exatamente, no meio da distância entre os
dois pleiteantes. Então, seremos nós, realmente, a solução ideal para
atender aos reclamos daqueles dois Estados do Nordeste,
Temos a ccrtezu, Sr. Presidente, de que o Rio Grande do Norte
será o grande auxiliar da libertação económica do nosso Pnls, o que,
n meu ver, só se tornará posslvel, quando atingirmos a nuto-sufi·
ciência nu produção de petróleo.
Fomos, até bem pouco tempo, um Estado pobre, esquecido,
quase dilicil de ser citado, ou até identificado no mapa do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Lembro aos Srs.
.Senadores que o Congresso Nacional está convocado' para uma
sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Proposta de Emenda à
Constituição n• 25, de 1975, que modifica a redução do Art. 147,
Caput, da Constituição Federal.
A Presidência designa para a sessão ordinãria de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de
·1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 334, de 1975), que suspende a proibição contida na
Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, e' 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a
Prefeitura Municipal de Meridiano (SP) eleve, em CrS 590.000,00
(quinhentos e noventa mil cruzeiros), o limite de sua divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 375, de 1975) que suspende a proibição contida na Re·
soluçüo n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de
1972, c 35, de 1974, todas do Senado Federal, pura permitir que a
Prefeituru Municipul de Silo Paulo (SP), eleve cm
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Cri 1.000.000.000,00 (um bilhi\o de cruzeiros), o montante de sua
dívida cnnsolidada, tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, da Comissão:
-de Con•tltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dude.

-3Votação, em turno único, do Parecer n• 367, de 1975, da Comis·
são de Relações Exteriores, que conclui pela republicação do texto
da Convenção Sobre o Regulamento Internacional Para Evitar Abal·
roamentos no Mar, aprovado pelo Decreto legislativo n• 77, de 31
de outubro de 1974.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n• 364, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Senhor
Comandante da AMAN, General-de-Brigada Túlio Chagas Nogueira, lida durante as solenidades de entrega do espadim da turma
"Marechal Eurico Gaspar Outra", em 23 de agosto de 1975.

.:l
'.

-5Votação, em turno único, do Requerimento n• 373, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Mauro Bencvidcs, solicitando a transcri·
çilo, nos Anais do Senado Federal, do editorial "A Estagnação da
Agricultura Nordestina", publicado no Jornal O Estado de S. Paulo,
de 27 de agosto de 1975.

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei do Seriado n•
41, de 1975, de autoria do Senhor Senador leite Chaves, que acres·
centa alínea e parágrafo único ao art. 649 do Código de Processo
Civil, tornando impenhorãvcl a casa de moradia quando, sendo o
único bem imóvel no patrimônio do devedor, constitua sua rcsidên·
cia efetiva, tendo
PARECER, sob n• 351, de 1975,.da Comissão:
-.4e Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade e, quanto ao mérito, pela aprovação com as Emendas de n•s 1 c
2-CCJ que apresenta, dependendo da votação do Requerimento n•
392, de 1975, de adiamento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptl•ta) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às J8 horas.)

i ,

129• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 9 de setembro de 1975
PRESIDtNClA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, BENJAMIM FARAH
E DINARTE MARIZ

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena -· Altcvir l..~al - Cattctc Pinheiro - Jarbas
Passarinho - AleKandrc Costa- Hclv!dio Nunes- Agcnor Maria
- Dinarte Mariz- Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Frei·
re - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista Heitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso ...,. Eurico RczcndcJoão Calmon - Amaral :>eixoto - Roberto Saturnino - Itamar
Franco- Magalbães Pinto- Orlando Zancancr - Lãzaro Barboza - ItaJrvio Coelho - Saldanha Dcrzi - Accioly Filho - Leite
Chaves- Daniel Kriegcr.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista ·de presença.
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário vai' proceder à leitura do EKpcdiente.

elido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autópafoo de Projeto de Lelaanclonado:
N• 171/75 {n• 277/75, na origem), do 5 do corr.c, referente
ao Projeto de Lei do Senado n• 116, de 19?5 (n•. 938/~:'na Câmara
dos Deputados), que dá nova rcdação ao item lll c ao§ 3• do art. 55
da Lei n• ).6M2, de 21 de julho de t~ti'.(Lci Or8ânica dos Partido&
Politicos).
(Projeto que se tranSformou na Lei n• 6.234, de 5 de setembro de
1975).

OFI CIOS
Do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara doo Deputatloli:·~mlnhando à
revlsio do Senado autópafoo doo oqulnteo projetas:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 64, DE ·19'15
(n•l9-B/75, na Casa de orl&em)
De imciativa do Senhor Presidente da Rcpllblica
t'lxa 01 nlores de retrlbulçio do Grupo-Pianejamento, e
dá outru prnvldênclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Aos n(vcis de classificação dos cargos c empregos intc·
grantes do Grupo-Piancjamcnto, crtado com fundamento no art. 4•
da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, corresponderão os

seguintes vencimentos ou satãrios:
Nivels

Venclment011
Mensais
CrS

P-3
P-2
P-1

7.475,00
6,557,00
5.525,00

Art. 2• O ingresso na Categoria Funcional de Técnico de Pia·
ncjamcnto far-sc-ã no rcgim~ da legislação trabalhista c cm virtude
de habilitação cm concurso pQblico de provas ou de provas c 'trtulos,
realizado cm duas etapas.
§ 1• A primeira etapa visará a sclccionar os candidatos ao
Programa de Treinamento, constitutivo da segunda etapa, mediante
cKamc de formação c CKperiência profissional c testes de aptidão c nível mental, aplicados simultaneamente a todos os inscritos.
§ 2• A segunda cilapa constituir-sc-ã da conclusão do Programa de Treinamento, na forma regulamentar, considerando-se habilitados para o ingresso na Categoria Funcional os que concluirem com
aproveitamento o Programa, na ordem de classificação obtida nessa
etapa final.
§ 3• Somente poderão inscrever-se no concurso brasileiros com
a idade m6Kima de 45 (quarenui'c. cinco) anos, que possuam diploma
de curou superior. ou habilitação legal equivalente; correlato com os
campos de atividadc de planejamento para os quais se rcaHzar o
concurso.
§ 4• Nilo scr6 exigido o limite de idade fixado .no § 3•, desde
9uc o candidato seja funcionáiio ou servidor público.
§ 5• O concurso previsto neste artigo será disciplinado pelo Po'
der Executivo,
§ 6• Durante o Programa de Treinamento para o ingresso, os
·aprovados na primeira etapa ·do 'concurso c indicados para essa
scgunaa etapa perceberão, a titulo de bolsa, importancia mensal
'equivalente a 80% (oitenta por cento) do salârio correspondente ao
nível inicial da Categoria Funcional.
§ 7• O candidato que for sclccionado para o Programá de Trci;
·namcntq, se ocupante, cm carãtcr cfctivo, de cargo ou emprego cm
órgão da Administração Federal dircta, autarquia ou Território, fi.
carA dele afastado com perda do vepcimcnto, sal6rio ou vantagens,
ressalvado o salârio-famnia, continuando filiado à mesma instituição
de previdência, sem alteração da base de contribuição,
§ 8• O candidato que, pelo resultado da Programa d·c Trci;
~amcnto, não lograr ingresso ·na Categoria Funcional, ser6 recondu~

194iido no cargo ou emprego de que se tenha afastado, na hipótese do
parágrafo anterior, considerando-se de efctivo exercicio, para todos
os efeitos, o tempo desse afastamento,
Art. 3• A Categoria Funcional de Técnico de Plnnejamento.
integrante do Grupo de que trata esta lei, será inicialmente consti·
tufda mediante a transformação, por ato do Poder Executivo, dos
cargos ocupados por funcionários portadores de 'diploma. de curso
superior de ensino, que lograram habilitação no pdmetr.l:> !lroP•ama
de Treinamento para a seleção de Técnicos de PlaneJam~nt_o, realizado em 1973 pelo então Ministério do Planejamento e Coor~enacão
Geral.
§ I' Aplica-se o disposto neste artigo nos servidores contratados na forma da legislação "trabalhista, que satisfaçam aquelef
requisitos, processando-se a inclusão dos empregos na refe'rirln Cate·
goria Funcional,· sem alteracilo do respectivo regime jurídico.
§ 2• A transformnção far-se·á do maior para o menor nivct da

Categoria Funcional, observada, rigorosamente, a ordem de classiticação dos habilitados no Programa a que se refere este artigo
Art. 4• A partir da vigência dos decretos de transform·acão de
cargos e empregos para a Categoria Funcional de Técnico d.cl'lancjamen'to, cessará, pura os respectivos ocupantes, o pagamento de to·
das as gratificações, complementos salariais, indenizações c outras
vantagens pecuniárias que, a qualquer titulo c sob qualquer forma,
venham sendo por elas percebidas, ressalvados, apenas, a gratificação adicional c o salário-familia.
Art. 5• 1'l vedada a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, p•ra a execução de ntividades compreendi·
~.,no Ciruno-Pianeiamcnto.
Art. 6• Os valores de vencimento ou salârio de que trata o art,
I• desta lei silo fixados desde I• de março de 1975 e serão devidos a
partir da vigência dos decretos oe transformação de cargos c empregos para n C:ntegoria Funcional de Técnico de Plancjamcnto.
Art. 7• As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos Ministérios,
órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias Federais, bem como por outros recursos a esse tim destinados, na for·
ma da legislação pertinente.
Art. 8• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM N• ~.DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Consmuiçilo, tenitu a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha·
áo de Exposição de Motivos do Senhor Dirctor-Geral do Dcpar·
tamcnto Administrativo do Pessoal Civil, o anexo projeto de lei que
."lixa os valores de retribuição do Grupo-Piancjamcnto, c dâ outras
providências".
Brasilia, cm 7 de março de 1975.- Emesto Gelsel,
Exposlçio de Motivos n• 0036}75, de 1~ de janeiro de
1975, do Senhor Dlretor·Geral do Departamento Admlnlstratl·
•o do Pessoal Civil.
Excelentisstmo Senhor Presidente da República:
O Sistema de Planejamcnto da Administração Federal, previsto
no Decrelo-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, vem sendo dcsen·
volvido com base entre outros, no Decreto n• 68,885, de 6 de julho
de 1971, que dispõe sobre medidas relacionadas com a Reforma Ad·
ministrntiva.
2. Por força da experiência cntilo acumulada, o Dccret~
n• 71.353, de 9 de novembro de 1972, ao institucionalizar o referido
Sislcmu, dcliniu mnis precisamente as l~teas de responsabilidade
funcional de seus componentes, além de especificar-lhe os modos. de
intcgruçilo, destacando-se, então, pnra fazer face a essas responsabilidades eu suus múltiplas necessidades, a conveniência de constituir·
se udcquadu estruturo de recursl)S humanos.

3, Ucntro desse objetivo, o então Ministério do Plancjamcnto
e Coordenação Geral, mediante prévia aprovação presidencial, promoveu um Programa de Treinamento c Sclcção para o Sistema de
Plancjamcnto, o qual pretendeu, inicialmente, colocar 170.técnicos
nos seus diversos órgãos, atendendo, cm parte, às necessidades lcvan·
tadas cm todos os Ministérios, Órgãos integrantes da Presidência da
República c Autarquias federais.
4. ,,Os recursos humanos de que necessita ~ Sistema de Plane·
jamento apresentam peculiaridades que se devem, basicamente, ao
fato de que as respectivas atividadcs exigem, para sua conveniente
integração, conhecimentos interdisciplinares c técnicas cspccfticas
ainda nilo encontráveis no mercado de trabalho.
5. Em razão disso, cogita-se da criação, com fundamento no
art. 4• da Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970, de Grupo especifico, denominado "Pianejamcnto", composto pela Categoria
Funcional "Técnico de Plancjamcnto", que dcvcrlt absorver aquelas
atividades imprcscindiveis à implcmcntaçilo do referido Sistema,
para cnjo exercício é de exigir-se, além de diploma de curso superior,
formação bâsica própria das áreas de interesse do Sistema, que será
'objeto de Programa de Treinamento elaborado pela Secretaria de
'Planejamento, mediante entrosamento com este Órgão.
6. ' Em consonãncia com os critérios que presidiram a estruturação dos demais Grupos de Categorias Funcionais de que trata
aquele diploma legal, o projeto de decreto, 'em anexo, estabelece as
caractcristicas das cla~~es da Categoria Funcional de Técnico de
Plancjamcnto, dispõe sobre a respectiva composição em 3 (três) ní·
veis hierárquicos, além de definir as condições de progressão
funcional e disciplinar o ingresso, processando-se este em virtude de
habilitacão em concurso público de provas ou de provas c titulas e
em Programa de '1 remamcnto, que constitUI parte ilnli1grante do

concurso

7. Cumpre observar, ainda, que o ingresso na referida Categoria Funcional processar-so-á, exclusivamente, no regime da legislação trabalhista, de acordo com a nova dirctriz estabelecida pelo
Governo na área de administração de pessoal, embora a primeira
composição da Categoria deva ser feita mediante a transformação de
cargos ocupados por servidores cm regime estatutltrio, que lograram
habilitar-se no primeiro Programa de Treinamento para a seleçilo de
Técnico de Planejamento, realizado cm 1973 pelo então Ministério
do Plancjamento e Coordenação Geral.
8. Por outro lado, silo fixados no antcprojcto de lei, também
anexo, os valores mensais de vencimento ou salário do Grupo, que já
englobam o reajustamento a ser concedido a partir de I• de março de
1975, uma vez que vigorarão a partir dessa data.
9. Em face da peculiaridade que se imprime ao recrutamento
para a mencionada Categoria Funcional, o antcprojcto de lei prevê a
concessão de bolsa aos candidatos que, aprovados no concurso de
provas, forem indicados ao Programa de Treinamento.
10. Nestas condições, tenho a nonra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de decreto que
cria o Grupo - Planejamento, acompanhado do antcprojcto de lei
que estabelece os vencimentos ou salltrio da respectiva escala de ni·
veis, para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional, caso
mtreçam aprovação as providências justificadas nesta exposição de
motivos.
.o\proveilo a oportunidade para renovar u Vossa l:lxcelência
meus protestos de elevado respci.o. - Darcy Duarte de Slquelra,
üiretor-Gernl.
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEI N• 5.645, DE lO DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece dlrctrlzcs para a classificação de cargos do
Serviço ClvU da União e das Autarquias federais, c dá outras
providências,

: .'
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.......................................................
Art. 3• Segundo a corrclaçilo c afinidade, a natureza dos
trabalhos ou o nivcl de conhecimentos aplicados, .cada Grupo,
abrangendo várias atividadcs, compreenderá:
I - Dircçilo c Asscssoramcnto Superiores: os cargos de dircção
c asscssoramcnto superiores da administração cujo provimento deva
ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido cm
regulamento.
II - Pesquisa Cientifico c .Tecnológica: os cargos com atribui·
çõcs, exclusivas ou comprovadamcntc principais, de pesquisa cicntífi·
ca, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma de curso
superior de ensino ou habilitação legal equivalente c nilo estejam
abrangidos pela legislação do Magistério Superior.
III - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação
diplomática.
·
IV - Magistério: os cargos com atividadcs de magistério de to·
dos os niveis de ensino.
V - Policia Federal: os cargos com atribuições de natureza
policial.
VI - Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com
atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributo~
federais.
VII - Artesanato: os cargos de atividades de natureza
permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços
·de artífice cm suas vârias modalidades.
VIII -Serviços Auxiliares: os cargos de atividadcs administrati·
vas cm geral, quando não de nivcl sunerior,
IX- Outras atividadcs de nível supcnor: os demais cargos o~ra
cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou
habilitação legal equivalente.
X - Outras atividades de nivcl médio: os demais cargos para
cujo provimento 'se exija diploma ou certificado de conclusão de cur·
so de grau médio ou habilitação eQuivalente.
Paragralo único. As atividadcs relacionadas com transporte,
conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza c outras
assemelhadas serão de orcferência, objeto de execução indircta,
mediante contrato, de acordo cQm o art. 10, ij 7•, do Decreto-lei
n• 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4• Outros Grupos, com caractcrísucas próprias,
diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão set
estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as
:necessidades da Administração, mediante ato do Poder Executivo.

... ······ ........................................ ........ .
;

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 65, DE 1975
(N•757·B/75, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Dispõe aobre os vencimentos ou salários básicos do pesaoal
docente e coadjuvante do Magistério da Aeronáutica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os vencimentos ou salârios bâsicos dos professores do
Ensino Superior do Magistério da Acronâutica silo:
·
I) No regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais:
Professor Titular- CrS 8.324,00
Professor Adjunto- CrS 7.424,00
Professor Assistente- CrS 6.412,00
2) No regime de trabalho de 24 (vinte c quatro) horas semanais:
Professor Titular- CrS 4.994,00
Professor Adjunto- CrS 4.454,00
Professor Assistente- CrS 3.847,00
3) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Professor Titular- CrS 2.497,00

Professor Adjunto- Cr$ 2.227,00
PtJfcssor Assistente- Cr$ 1.923,00
Art. 2• Os vencimentos ~ salários básicos dos professores do.
Ensino do 2• grau, do Magistérrt da Aeronáutica, são:
I) No regime de trabalho de 24 (vinte c quatro) horas semanais:
Professor- CrS 3,50,00
2) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Professor- CrS 1.725,00
Art. 3• Os vencimentos ou salários básicos dos professores do
Ensino do I• grau, do Magistério da Aeronáutica, silo:
I) No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:
Professor- CrS 2.400,00
2) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Professor- CrS 1.200,00
Art. 4• O vencimento ou salário básico do Auxiliar de Ensino a
que se refere a Lei do Magistério da Aeronáutica é de CrS 5,750,00.
Art. 5• Os vencimentos ou salârios básicos dos coadjuvantes de
Magistério da Aeronáutica são:
I) No regime de trabalho dc40 (quarenta) horas semanais:
Tccnologista- CrS 2.875,00
· Preparador- CrS 2.500,00
lnspetor·Monitor- CrS I. 750,00
2) No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:
Tecnologista- CrS 1.715,00
Preparador- Cr$ 1.500,00
lnspetor·Monitor- Cr$ 1.050,00
3) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Tccnologista- CrS 857,00
Preparador- CrS 750,00
lnspetor·Monitor ~ CrS 525,00
Art. 6• Os vencimentos ou salários básicos previstos nesta lei
serão reajustados na mesma proporção em que o forem os dos ser·
vidores civis da União.
Art. 7• As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da
Aeronáutica, bem assim por outros recursos a esse fim destinados,
na forma da legislação pertinente.
Art. 8• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re··
vogadas as disposições em contrário.
MENSAGEM N•173, DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha·
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Aeronáutica, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre os venci·
mcntos ou salários básicos do pessoal docente e coadjuvante do Ma·
gistério da Aeronáutica".
Brasília, DF, cm 23 de junho de 1975.- Ernesto Gelsel.
Exposlçio de Motivos n• 44/GM3, de 18 de junho de 1975,
do Ministério da Aeronáutica
O Ministério da Aeronáutica tem a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência, projeto de lei, que dispõe sobre os
vencimentos bâsicos do pessoal docente c coadjuvante do Magistério
da Acronãutica.
2. Ao apresentar a Vossa Excelência o presente projeto, per·
mitu-nos informar que o mesmo é complemento ncccssârio c obdgatório do projeto de lei, jâ enviado a Vossa Excelência, que dispõe
sobre o Magistério da Acronâutica, impondo-se que sejam ambos
examinados cm conjunto.
3. Este Ministério, dando cumprimento à Circular da Prcsidên·
cia du República n• I, de 1 de maio de 1974, remeteu o antcprojcto à
anâlise do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
tendo merecido parecer favorãvcl,
4. Acresce notar, Senhor Presidente, que os vencimentos
húsicos, ora em vigor, para o pessoal docente c coadjuvante do
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Educação c Cultura, vem ocasionando um severo proceSfio de

por instituições brasileiras de cosmo superior, enten~(da essa correspondência cm sentido amplo, para abranger os tliulos relativos a·
estudos realizados niio ·apenas cm âreas idênticas, mas também nas

csvnzinm~nto

que sejam congêneres, similares ou afins.

do corpo docente do Ministério da Acronâutica, c i::m

particular o do Instituto Tecnológico da Acronãutica, que ntua. nos
sctores da ciência e da tecnologia c sofre forte concorrência de instituições congéneres mantidas pelo Estado de Silo Paulo-· Uniycrsidadc de Silo Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Guarntinguctá - que oferecem a seus serVidores condições de trabalho mais convidativas que as oferecidas pclo ITA
.
5. Assim, Senhor Presidente, no entender desta Secretana de
Estado, somente um novo diploma legal, que permita sejam os
vencimentos do pessoal da Aeronáutica igualados aos do pessoal do
Magistério Federal, impedirá a queda do padrão _de .ensino de
reputados órgãos deste Ministério, assegurando a contmu1dade tranqUila de um trabalho proflcuo.
.
6, Nestas condições, tenho a honra de submeter à aprec1açi!o
de Vossa Excelência o incluso projeto de lei que, se aprovado, ensejará a assinatura da anexa Mensagem ao Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respeito.- Joelmlr Campos de Ara·
ripe Macedo, Ministro da Aeronâutica.

Do exposto se depreende ser absolutamente desnecessário o
projeto cm lide, tanto mais quando ele restringe, discriminatoriamentc, o direito da revalidação de diploma aos professores de Francês e
Inglês, quando sabemos que professores de outros idiomas, forma-·
dos, igualmente, por universidades estrangeiras, encontram mercado
de trabalho cm nosso Pais. A esses, inexplicavelmente, o projeto não
acena com igual oportunidade.
Com a finalidade, pois, de evitar-se a fragmcntaçilo de lei sobre
a. mesma matéria, e tendo cm vista, como ficou demonstrado, que a
Citada Lei n• 5.540/68 é, na espécie, bastante explicita c mais· abrangente do que o projeto em exame, esta Comissão (: de parecer que 0
mesmo deve ser rejeitado.
Sala das Comissões, cm 4 de setembro de 1975. -Tarso outra,
Presidente - Mendes Canale, Relator - Gustavo Capanema Eveláslo Vieira.

(ils Comissões de Segurança Nacional e de Fi11anças.)

Redaçio do vencido, para o 2• turno realmontal, do
Projeto de Lei do Senado n• 27, de1975.

PARECERES
PARECER N• 391, DE 1!175
Da Comlssio de Educaçio e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 36, de 1!175 (n' 2.072-C, de 1969, na CD~,
que "aiSeJIIra aos professores de Francês e Jnalês, formados
por universidades estranaelru, o exerciclo do maalstirlo dessas dlselpllnu nos estabelecimentos de ensino midlo do Pais, e
dá outras·provldênclas".
Relator: Senador Mendes Canale

PARECER N• 393, DE 1975
Comluio de Redaçio

Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redaçi!o do vencido, para o segundo
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1975, que
acrescenta parágrafos ao art. 20 do Código de Processo Civil (Lei
n• 5.869, de li de janeiro de 1973), dispondo sobre honorârios
advocatlcios, quando se tratar de postulação em causa própria c na
conciliação.
Sala das Comissões, cm 9 de setembro de 1975, - Danton
Joblm, Presidente- Renato Franco, Relator- Mendes CanaleOrestes Quércla.

O Projeto cm exame, de iniciativa do ilustre Deputado Allpio
Carvalho.• tem por objetivo assegurar aos professores de Francês e
ANEXO AO PARECER N• 393, DE 1975
Inglês, diplomados por universidades estrangeiras, o direito de exercerem o magistério dessas disciplinas, nos estabelecimentos de ensino
Redaçao do vencido, pan o l• turno realmental, do
sccundârio do País, observados os requisitos da lcgislaçi!o vigente,
Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1!175, Acrescenta
devendo ditos professores concluir, com proveito, curso de capacitapari&rafos ao art. lO da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de
çilo de 1ano cm Faculdade de Filosofia.
1!173, que Institui o Códlao de Processo Civil.
A proposição parece-nos totalmente superada, vez que jâ existe lei que dispõe sobre as providências por ela preconizadas, inclusiO Congresso Nacional decreta:
ve cm caráter mais amplo, por quanto abrange todos os diplomas exArt. I• O caput do art. 20 da Lei n• 5.869, de li de janeiro de
pedidos por estabelecimentos de ensino superiores estrangciros·c ni!o 1973, que instituí o Código de Processo Civil, passa a vigorar com a
apenas os professores de Francês c Inglês
seguinte redução:
De fato, a Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1'968, cm seu an.
51 determina textualmente: "O Conselho Federal de Educação fixurâ
·Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
as condições para rcvalidaçilo de diplomas expedidos por estabeleci·
vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatlmentes de ensino superiores estrangeiros, tendo em vista o registro,
cios. Essa verba honorária serâ devida nos casos em que o
na repartição competente e o excrclcio profissional no Pais".
advogado f11ncionar em causa própria.
Dando cumprimento a este preceito, o Egrégio Conselho Fe§ 1• O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso,
deral de Educaçilo baixou a portaria n• 23, ~· 10-6-71, ainda em vicondena rã nas despesas o vencido.
gor, regulamentando a rcvalidaçilo de diplomas e certificados de ensi§ 2• As despesas abrangem nilo só as custas dos atos
no superior estrangeiro.
do processo, como também a indeni~ação de viagem, diâria
Pela referida Portaria, todos os diplomas e certificados expedide testemunha c remuneraçilo do assistente técnico,
dos por estabelecimento de ensino superior estrangeiro podem ser
§ 3• Os honorários serão fixados entre o mlnimo de
revalidados, ·para o efeito de serem declarados equivalentes aos con10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
feridos por instituição brasileira de ensino superior c quando for ocasobre o vulor da condenaçilo, atendidos:
so, de serem apuradas as condições de .capacidade profissional de
a) o grau de zelo do profissional;
seus portnrtor..:,q,
b) o lugar de prcstnçilo do serviço;
Aquele ato, porém foi mais além e, de maneira explicita, deterc) a natureza c importância da causo, o trabalho realizamiou que silo suscetlvcis, também, de revalidação os diplomas c ccrdo pelo advogado c o tempo exigido por seu serviço.
tiGeados que encontrem correspondentes entre os titulas conferidos
§ 4• Nus acõcs de valor incstimâvel ou pequeno, bem.
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honorârios serão fixados consoante apreciação equitativa. do
JUÍZ, atendidas as normas das letras 1 c c do parágrafo anterior.
§ 5• Fica assegurado ao advogado vencedor, que
postulou cm causa própria, o direito aos honorârios.
§ 6• No caso de conciliação, na forma do art. 488,
havendo aceitação da açi!o pelo réu, com o acatamento do
pedido na transação, à sua conta correrão os honorários
advocatlcios do autor, se de outra forma ni!o resolverem as
partes, ni!o ficando o juiz adstrito ao limite mlnimo filiado no
§ 3•."
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESlDENTE (Dinarte Mariz) - No Expediente lido,
constam os Projetas de Lei da Câmara n's 64, dcl9?5, que "fixa os
valores de retribuição do Grupo-Piaricjamcnto, c dá outras
providências", c.65,dc 1975, que "dispõe sobre os vencimentos ou
sahlrios básicos do pessoal docente c coadjuvante do Magistério da
AeronÁutica".

Nos termos da alfnca h, do inciso II, .do art. 141, do Regimento
Interno, as matérias receberão emendas, perante a pnmcira comissão
a que forem distribuldas, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 3, de
1975 (n• 768-B/72. na Casa de origem), que torna obrigatória á
instalação de sanitârio nos veiculas de transporte colctivo de passa·
geiros, de percurso interestadual ou internacional, c dâ outras
providências, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuldo,
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.

advogando a solução fcrrovia·ltaqui; a entrevista do Presidente da
Companhia Vale do Rio Doce a O Globo c a entrevista do Ministro
das Minas c Energia ao mesmo jornal.
A superficialidade c contradição dos argumentos oferecidos
pela corrente hidroviária, siio detcstãvcis à primeira vista. À carência
de dados, misturam-se falhas de cldculo, erros de avaliação,
alienação de conceito económico sólido, confusão de pontos de vista,
irracionalidade de aproximação c tcmpcramcntalismo, às vezes, a
pretexto de regional c, de fato, cm detrimento da região.
Fora do campo teórico acadêmico a pretensa disputa ferrovia·
hidrovia não tem guarida, a começar da tonelagem prevista como
demanda, que alcançará cinqUenta milhões de toneladas-ano até
1985.
Não se conhece, Sr. Presidente c Srs. Senadores, exemplo de
canal navegável, cm todo o mundo, cm extensão de mil quilómetros,
para atender, mediante uso de .empurradores c barcaças, este volume
de transporte.
O Sr. E•andro Carreira (Amazonas-MOS) - Permite V. Ex•
um apa(!c?
O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão - ARENA) Concedo o aparte a V. Ex•, muito embora, hoje, esteja apenas anun·
ciando o que desejo, da próxima semana cm diante, trazer ao debate
do Senado Federal. E se digo anunciando, nobre Senador Evandro
Carreira, é porque desejaria que V. Ex• estivesse presente ao debate.
O Sr. E•andro Carreira (Amazonas - MDB) - Nobre
Senador, prima fade, copiando o nosso nobre Senador Virgflio
Távora, muito me entusiasma o assunto que V. Ex• traz a lume,
porque é, de fato, momentoso c importante para o desenvolvimento
da Amazônia- a opção entre o rodoviârio, o ferroviário ou o hidro·
viarismo para aquela ârea, principalmente com respeito ao cs·
coamento do minério de Carajâs. Pedi o aparte, cm segundo plano,
para dizer a V. Ex• que é uma temeridade estabelecermos um
quantum para o que se pode escoar por via hidroviâria, c o exemplo
frisante está no esforço que toda Europa está fazendo, hoje, para se
intercomunicar hidroviariamcntc, a ponto de se ir do Mar Negro ao
Mar do Norte, do Mediterrâneo ao Atlântico, com a ligação das
Bacias do Reno, do Danúbio c do Ródano. Como V. Ex• diz muito
bem, este é o início do debate, é uma espécie de peristilo para o
grande debate de comunicacões sobre o escoamento do minério de
Curajás. Eu o parabenizo por dar inicio a esse grande debate, ilustre
Senador.

O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão - ARENA)
(Prommcla o squlnte dlsc:uno- Sem re•lsio do orador.)- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores:
Hoje, eu deveria fazer pronunciamento detendo-me sobre expor·
taçõcs brasileiras, especialmente no tocante ao minério de ferro. da
Serra dos Cnrajâs que, pelo seu volume c alto teor, é dos melhores do
mundo.
Durante todos esses anos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nós,
O SR. ALEXANDRE COSTA (Maranhão - ARENA) da Bancada maranhcnsc, aqui nos mantivemos calados, ·deixando Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Evandro Carreira.
que o processo se detivesse somente na área técnica, para que não fôs· Anunciei hoje justamente os problemas que irei trazer a debate,
semos acusados, amanhã, de tumultuar, das tribunas do Legislativo, principalmente sobre o escoamento do minério de ferro de Carajlis.
a escolha do porto de escoamento do minério de ferro daquela para que não somente as bancadas do Maranhão, mas também as
grande jazida.
do Pará e da Amazônia deles pudessem tomar parte.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que agora, depois de
Esclareço a V. Ext, antes de terminar a resposta ao seu aparte,
concluído o projeto, e viabilizado, levantam-se questões de natureza que niio me cingirei apenas à discussão do binômio ferrovia-hidra·
politico·regional que ameaçam trazer grandes c reais prejuízos para a via, mesmo porque, para a exportação de minério de ferro, a pri·
Nação brasileira.
meira coisa que se tem que pensar é no porto. Não há exportação
O projeto da Amazônia Mineração S/ A- AMSA, abrangendo ;em porto, como ninguém se atreve a importar nada sem a confiabili·
a exploração do minério de ferro da Serra dos Carajlls, seu trans· dade do eKportador. De maneira que, cm agradecendo, espero que
porte ferroviário e operação do Porto de ltaqui, no Estado do V. Ex•, com sua inteligência, com seu brilho, com a sua experiência
Maranhão, tem sido objeto de freqUentes discussões aos níveis rc· de homem da Amazônia, possa trazer ao meu pronunciamento toda
gional e nacional e de críticas intermitentes, nem sempre estrutura· essa gama de conhecimentos que V. Ex• adquiriu pisando c vivendo
das com racionalidade c tampouco conducentes a beneficio do Pais. no Amazonas.
Criticas contra o projeto, principalmente, a partir da dccisilo favorá·
Outra falácia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na.argumcntaçilo
vel ao transporte ferrovillrio, com destino ao Porto de ltaqui, Jcvan·· dos hidroviários, prcndc·sc à tentativa, pouco conseqUente, de
tarum acirrada discussão advogando a alternativa do transporte converter chavões estereotipados c análiscs·rclâmpago cm substitui··
fluvial até o Porto de Espadarte, onde deveria operar o terminal de çilo a estudos de viabilidade técnico·cconômica. A citação
peremptória dns presunções alegadas, como se fossem matérias do
minério.
1\ disputa teórica c politica cm torno do tema encontrou nos
dogma, traz à baila uma profusão de estimativas, avaliações, núme·
últimos anos alguns marcos de referência: o Simpósio ~acional, ros fatos e dados, as mais das .vezes sem o cuidado de sua har·
realizado no Clube de Engenharia; a decisão do Governo Federal monizuc;!\o, e mesmo, em outros cnsos, meramente traduzidos em ele·
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Assim sendo, Sr. Presidente, nos pronunciamentos que deverei
fazer a partir da próxima semana, haverei de perguntar u quantos
bnlburdium hoje o processo já definido pelo Governo, do escoamcn·
to c do transporte do minério: Quem assumirlt a responsabilidade da
mudonço de um projeto viável, estudado nas mcl.horcs condições
ti:enicus? Quem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assumirá a
responsabilidade pelos prejuízos de cerca de seiscentos c oitenta mi·
\hões de dólares anuais cm divisas? Tudo isso, o porto - principal
objetivo -,os acessos ao binômio hidrovia·ferrovia, será·objeto de
análise profunda que deverei fazer, depois de ter conhecido, através
do imprensa, da leitura de todos os argumentos lançados no Clube
de Engenharia do Rio de Janeiro e através de artigos no O Estado de
S. Paulo, na Tribuna da Imprensa e no Jornal do Brasil, para que não
se diga omanhil que, da tribuna do Senado, nenhum Senador se \e·
vantou para argUir u ameaça de grandes prejuízos para a economia
nocional, ameaças que se avizinham, se se perpetrar a mudança do
projeto da AMSA, viabilizado técnica, econômicu e financeiramente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Multo
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourivai Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergtpc - ARENA)
(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi do Dr. Fernando Ferreira de Matos, Presidente da
Federação Sergipana de Desportos, correspondência com que me
enviou cópia de oficio que dirigiu ao Diretor da Editora Abril Ltdu.,
Sr. Victor Civita.
O operoso Presidente da Federação Sergipana de Desportos, em
seu oficio, contesta alusões feitas à construção do Estádio Lourival
Baptista, no decorrer de reportagem publicada pela revista Veja. En·
tendeu do seu dever desfazer afirm~ções inverídicas, bem como injus·
tos para com o povo sergipano que, infelizmente, eram por mim
ignoradas, já que não tivera oportunidade de ler o número cm
questão dessa revista.
Tendo cm vista o envolvimento do meu nome, responsável que
fui pelo construção do Estádio de Aracoju, que vem prestando varia·
dos e importantes serviços à cornunidode scrgipana, reputo
necessário que conste de nossos Anais a correspondéncia a que me re·
feri, que possa rei a ler, bem corno noticiário publicodo pelo Jornal da
Cidade, de Arocaju, e pelo A Tarde, de Soivador, ambos enviados ao
Diretor da empresa que edita Veja, em abono de afirmações contidas
no oficio o ele remetido, e alusivo a jogo realizado no Estádio de
Arocaju no dia 20 do més possado.
fõ o seguinte, Sr, Presidente, o texto do oficio que recebi do
ilustre Presidente da Federação Sergipana de Desportos:
Oficio n• 300/75
Aracnju; 21 de agosto de 1975
Exrno. Sr. Senador
Dr. Lourivni Bnptisla
Senudo Federal
Brusilin
Senhor Senador:
Com e<te estou encaminhando a V. Ex• uma fotocópia
do Oficio n• 299/75 e por mim ossinado, no qual, nu qunil·
dude de Presidente du Fedcruçiío Sergipana de Desportos,
procurei mostrur ao Sr. Diretor du Editora Abril L~du. que
foi inverídico c injusto o trecho da reportagem do dm 13 do
corrente, du revis'fu Veja, quando se refere no Estudo de
Sergipe, nu reportugcm intitulada Deuses Bra~lleiros?.
Sem outro nssunto, uprovcito u oportumdude pura uprc·
scnlur a V, Ex• os meus protestos de cstimu e ullo upreço. . ilcl. Fernando Ferreira de Matos, Presidente.
Sr. Presidente, passo, ugoru, à \cituru do oflcio que, aos 21 de
!Jgosto pussndo, o Dr. Fcrnun<.lo Ferreira de Mutos enviou uo Dirc-

tor de Veja, para necessúria correção de afirmações inexutas e con·
ceitas desprimorosos feito em torno do Estádio de Arncuju, visando,
inclusive, cxuta informoção da opinião pública.
fõ do seguinte teor o oficio:
Oficio n• 299/75
Aracuju, 21 de agosto de 1975.
limo. Sr.
Victor Civitn
DD. Diretor da Editora Abril Ltda.
Av. Otaviano Alves de Lima, 800
Caixa Postal 2372
Silo Paulo
Sr. Dirctor:
Em seu número do último dia 13, n revista Veja, publi·
cou reportagem intitulada Deuses Brasileiros?, na qual está
. contido trecho que nos força vir a presença de v. s•
"A mesma fonte de inspiração" - diz a mencionada
reportagem, em determinado ponto- "teria levado o Govcr·
nadar de Sergipe, Lourivai Baptista, a construir num Estado
pobre e numa cidade de 180 mil habitantes, um estúdio para
55.000 pessoas (onde enormes buracos no gramado se inviabi·
lizam à prática do esporte, indicam talvez ns marcas deixadas
pela aterragem de uma nave espacial tamanho Jumbo). O cs·
Ládi·o de Aracaju, ou Batistão, ajudou o ex-Governador a se
eleger Senador pela ARENA com o voto popular".
Sr. Diretor, o trecho que acima transcrevemos i: inveridi·
co e injusto. Sobre ele poderíamos tecer uma série de comen·
Lários, realçando ocorrências que não devem ser permitidas
numa revista de ámbito nacional, pois põem em xeque sua
credibilidade.
Poderíamos, por exemplo, falar da mú vontade para
com um Estado pequeno e "pobre", como diz o articulista,
mas que tanto está dondo ao Brasil em petróleo, sem a con·
trapartida a que, de fato, faria jus.
Mas, fiquemos nos "fatos" abrigados na reportagem, no
tocante ao Estado de Sergipe.
Sergipe e Aracaju não silo tão pequenos c desmerecedo·
res quonto o repórter proclama. Mesmo se o fossem, nem por
isso se negaria a seu povo aquilo a que qualquer um faz jus.
O Estádio Lourivai Baptista custou aos cofres públicos a
importância total de Cr$ 3.324.548,71. Preço total, insisto. fõ
só compará-lo com o de tantos outros estúdios construídos
no Pais inteiro e se constatar:\ ter sido o mais barato. E isso
por razões variados, que não vêm ao caso abotdar.
Dispõe de um sistema de drenogern dos mais perfeitos
do Brasil. Possui três alojamentos com capacidade para 80
pessoos. Silo eles utilizados por delegações diversas, como do
Projeto Rondon, Operação Mauã, além de abrigar dele·
gações de estudantes e culturais que visitam o Estado.
No Estúdio estilo instaladas dez saias de aula (único caso
existente no Pais, do nosso conhecimento, o que é bem
eloqUente) que servem o 400 alunos. À noite, silo utilizadas
pelo MOBRAL.
Semanalmente, silo realizados quatro jogos do
campeonato regional do futebol profissional, em duas ro·
dadas duplas, bem como de juvenis. Com cerca de vintejogos
mensuis no período de janeiro a julho. De agosto a dezem·
bro, o Estúdio é tumbí:m utilizado cm competições do Cam·
pconnto Nucionul, do qual purticipu umu equipe reprcsen·
tunda o Estudo de Sergipe.
O Estúdio é: utilizado, diariamente, por alunos du rede
oficiul do Estudo c du Universidade Federal de Sergipe pura u
pr!tlicu de educuçi\o flsicu. Puru isso, dispõe de umu excelente
pislu de utlctismo, cuixu puru sullo cm uhuru, salto com varu
e lnncumcnto de peso c murtcio,
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religiosas e culturais, jogos estudantis, militares e atos clvicos, Enfim, para uma série bem ampla de atividades de curáler cultural, religioso, educativo, cívico, social c rccr~atívo,
que antes não dispunham de um local adequado para sua realizaçilo,
_
Quanto ao estado do campo e d'e seu gramado, melhor
falam os jogos que nele têm sido realizados, inclusive o que
trouxe ontem a Aracaju, para iniciar em nosso Estado os jogos do Campeonato Nacional, um dos quadros mais famosos
de Silo Paulo - o São Paulo - que empatou com o S~rgipe,
alcançando uma renda de CrS 257.520,00, poucos dias
depois da publicação dos comentários tão infelizes quanto
inveridicos. Ou Veja entende que as populações de cidades,
mesmo quando Capitais, que não sejam do porte, sobretudo
econômico, da de São Paulo, não façam jus a tais coisas, por
entendê-las privilégio de muito poucos?
O Sr. Heitor dias (Bahia- ARE~ A)- Permita-me V. Ex• um
aparte, nobre Senador'?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA)- Com
imenso prazer, eminente Senador.
O Sr. Heitor Dias (Bahia - ARENA) -Sempre me contagio
da revolta das críticas que se fazem aos homens públicos, baseadas,
muitas vezes, em razões de ordem pessoal ou de natureza política. E
é por isso que trago a V, Ex•, neste momento, a minha solidarie·
dade, Todo o Brasil conhece o trabalho que V. Ex• realizou à frente
do Governo de Sergipe. Na execução daquele estádio, inegavelmente
um dos melhores do País, V, Ex• teve o cuidado de fazer com que em
parte de suas instalações funcionassem salas de aula. Isso mostra que
a preocupação de V, Ex• foi dar a esse estádio um sentido muito
mais alto do que têm outros tantos no País. Não quis V. Ex• reduzilo à simples prática do fútebol, mas que fosse também um meio para
instruir a mocidade. De modo que, trazendo esta minha solidariedade, trago também uma palavra de conforto: .não se preocupe
V, Ex• com essas criticas. Primeiro, porque são injustas; e, segundo,
porque injustas, elas voltarão, novamente, pelas mesmas razões que
as motivaram inicialmente,
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (Sergipe- ARENA)- Sou
muito grato a V. Ex•, eminente Senador Heitor Dias, Quero dizer a
V. Ex• que estou lendo, aqui, carta que me foi dirigida pelo Presidente da Federação Sergipana de Desportos, Como disse, no início do
meu ptonunciumcnto, cu não conhecia a reportagem, não tinha lido

Jessas duas cidades,
Devo frisar, ainda, que o Senador Lourival Baptista n(lll
se elegeu tão simplesmente quanto induz a report"gem. Tral:l·
se de pessoa que milita na vida pública há muito anos, que
trilhou dificil carreira política. Nào .se tmta de um
improvisado, de alguém que emergiu no cenúrio político e social de Sergipe de um instante para outro. Muito pelo contrúrio. Sem dúvida, o povo sergipano é grato a ele pela construção do Estádio, ainda mais que erguido de forma a prestar
tantos e tão relevantes serviços, conforme já ex pusemos.
Não sabemos se Veja, através de seu repórter, quis atingir o Senador, a ARENA ou o Estado de Sergipe. Ou a to·
dos, simultaneamente. O que estranhamos e lastimamos é
que, para isso, recorra a inverdades e distorções, bem como a
uma gratuita agressividade,
Espero que, doutra vez, Veja, ocorrendo lembrar-se de
Sergipe e do nosso estádio, opte por informar e não deformar, pois acreditamos ser esse um dos órgãos de imprensa
mais empenhados em contribuir para o progresso e bcm-estar
do povo brasileiro.
Anexo estou encaminhando às mãos de Vossa Senhoria
fotocópias do Jornal da Cidade, de Aracuju, que publica o jogo entre o C\ub Sportivo Sergipe e o São Paulo Futebol Clube, como também uma fotocópia do jornal ATarde, de Salvador, que também registrou o jogo acima mencionado.
Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Senhoria os meus protestos de estima e alto apreço. Bel. Fernando Ferreira de Matos, Presidente da Federação
Sergipana de Desportos."
Sr. Presidente:
São estes os esclarecimentos que julgo do meu dever prestar ao
Senado em defesa de Sergipe e para o restabelecimento da verdade.
(Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS ri QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
SERGIPE EMPATA
Jornal da Cidade- Aracaju, 21-8-75- quinta-feira,
Jogando um futebol de primeira grandeza e não se preocupando
em nenhum momento com o prestígio do São Paulo, o Sergipe "derrubador de campeões'", estreou no Cump~onato Nacional, colhendo

a revista e o que fora dito a respeito do estádio. Mas, em recebendo sensacional empate de Oa O, com o campeão paulista, Foi um resulta•
esta carta do digno Presidente, não poderia deixar de trazê-ia ao co- do justo, premiando as duns equipes, principalmente a local, estu que
voltou a reconquistar sua conhecida fibra, O ponto mais alto do
nhecimento desta Casa.
Sou muito grato a V, Ex• pela solidariedade que dá, neste mo- "mais qUt:rido" scrgipano, foi sem dUvida algumu a 5uol dcfesu,
mento, ao seu colega que, se construiu aquele estádio, o fez atenden- principalmente a dupla Onça e Paulo César, espcchtlmente este últi·
do ao desejo do povo sergipano.
.
d mo. No meio de Cltmpo, o espetúculo foi o Luciano, enquunto no utu·
Continuo a ler a carta do Pre~idente da Federação Sergtpuna e que, a expressão máxima foi, novamente, o garoto Joãozinho. Diri·
giu a partida o sr. Arnaldo César Coelho, auxiliado por Francisco de
Desportos, Sr. Presidente:
Aguiar Siqueirn e Aloisio Santos. A renda foi de Cr$ 257.520,00,
"Se a simples paixão brasileira pelo futebol justifica, em recorde no Batistào, com 21.890 torcedores pagando ingressos. Giltoda parte, a construção de estAdias, não será justo que berto único jogador advertido com o cartão amarelo,
Ara caju lambêm tenha o seu, que além do mais não serve apeATARDE
nas à prática desse esporte, mas foi erguido com o propósito
de ter utilidade tão variada ao povo de Aracaju?
Ao afirmar que o "Estádio de Aracaju", ou Batistãa,
Salvador, Bahia-Quinta-feira, 21 de agosto de 1975
ajudou o ex-Governador a se eleger Senador pela ARENA
com o voto popular, Veja faz' muito mais um insulto ao povo
S. Pnulo OX Sergipe O
sergipano, ao eleitor sergipano, do que ao seu representante
São
Paulo,
campeão
paulista de 75, não foi além de um empaO
na Senado Federal. E o eleitorado do nosso Estado tem dado
moslrtiS de maturidade, dispensando inclusive exemplos de te (OxO) com o Sergipe, no Estitdio Lourivu\ Batista, O time sergipaEstados, sem dúvida mais ricos e desenvolvidos, mas cujas no pressionou bastuntc, mns u Cxcdent~.: utuolçi\o do goleiro Wnldir
decisões populares nem sempre estilo à altura do desenvolvi- l'ercz- o destuque do jogo -evitou que o São Paulo deixasse o
mento cultural - por exemplo - de Silo Paulo ou Rio, campo derrotado. As maiores fnlhas do tricolor puulistn residiram
conforme é notório e tão proclamado pela própria imprensa no seu ntuque que não conseguiu encontrar o caminho do gol. A ar-
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Wuldir Perez, Nelson, Paranhos, Samuel e Gilberto; Chicão e Pedro
Rocha: Mauro, Silva, Serginho c Li minha (Ademir). O Sergipe com
Marcelo, Dogival, Onça, Paulo Césur e Cabral; Luciano, Carlinhos
(Osmar) e Ricardo: Giraldo (Adilson) Marcílio e Joãozinho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará -ARENA) (Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs.
Senadores:
Confesso que não ouvi o Ministro Mário Simonsen na sua fula
em comemoração à lndependênciu do Brasil, ocasião em que tratou
dos problemas nacionais em nome do Governo.
Esta Casa já teve, pela iniciativa do nobre Senador Lourival
Baptista, oportunidade de fazer a transcrição do discurso do Minis·
tro Mário Simonsen, em nome do Governo, nos anais deste Senado.
Mas, ontem, com a questão suscitada aqui pelo nobre Senador
João Calmon, tive a atenção voltada para uma passagem do discurso
do Ministro Simonsen, em que diz:
"Em 1960, 40% dos nossos adultos eram analfabetos."
Naturalmente, aqui, o Ministro arredondou, porque ele sabe
que eram 39%, nu estatística do tBGE.
"Hoje, essa fixa se reduziu para cerca de 20%. Em 1979,
90% da população entre sete e catorze anos estarão atendidos
pela rede gratuita do ensino do primeiro grau."
Essas passagens me parecem subsidio bastante importante à
elucidação final do problema que aqui, ontem, se levantou. Até
porque, hoje, vejo, infelizmente, no O Globo, uma citação a respeito
das minhas declarações, em que se trocam pessoas por milhões de
cruzeiros, Quando afirmei que havia, ainda, treze milhões de
analfabetos no Brasil - supostamente, porque não disponho dos
dados recentes - O Globo publicou que eu disse que o MOBRAL
faz, nu alfabetização de crianças, um erro brutal, aplicando, nessa fai·
xu, treze milhões de cruzeiros das suas dotações.
Recorri às notas taquigráficas, Sr, Presidente - era possível
que cu tivesse aqui um lapso momentâneo, que tão impressionado
com o dinheiro estivesse, que tivesse trocado pessoas por cifras- e
verifiquei que as notas taquigráficas estilo conformemente àquilo
que falamos. Aqui não há a menor referência a ter retirado do
MOBRAL treze milhões de cruzeiros das suas dotações, para aplicar
no ensino de crianças. O que há, seguramente, isto sim, é a nossa
informação de que há um desvio de finalidades. Esta foi a obser·
vaçilo que fizemos ao nobre Senador João Calmon. Em nenhum
momento, tumbém, declarei que essa aplicação é inconstitucional.
Eu não fiz esse estudo, não declurei isso, apenas corrigi - suponho
- outra afirmativa do nobre Vicc·Líder Eurico Rezende, que
lastimo não estar presente, porque S, Ex• .declarou que o ensino
primário era obrigaçilo da União - usou até a expressão "minis·
trado pela União", Absolutamente! O que a Constituição prevê, no
art. 176, inciso 11, é o seguinte:
" ... o ensino primário é obrigatório para todos, dos sete
aos cutorze unos, e grutuito nos estubelecimcntos oficiais."
Não diz, absolutamente, deva ser ministrado pela União o que,
aliús, soria uma aberraçilo contra toda a tendência ropublicunu e até
imperial.
Ora, Sr. Presidontc, o que aqui se conlí:m de fundamental, nus
criticas reu\izadus nestn Cusu, é a fultu de vngus pura us crianças de
sete nos cutorzc anos no ensino comum, Assim, quando o Ministro
Mário Simonsen sustenta que, no decorrer deste Governo, u escoluri·
zaçilo, portanto, a taxa de alunos matriculados - em cada cem
criunçus de sctc.uos catorze unos, hnver{t noventa delas mutriculudus
em escolas, estú mostrando a evoluçilo dimimicu da taxa de escoluri·
zução, a que me referi uindu ontem, que, em 1975, cru de 56%. Se

chegarmos a 90%, em 1979, é possfvel que. aí pela altura de 1985
estejamos igualando o Jap~o no início do século, quando, em
conseqUência da Dinastia Meiji, o Japão, no começo do Século XX,
chegou ii universalização do ensino primário c à taxa superior a 93%
de alfabetização da sua população.
Por outro lado, acho extremamente perigoso que se aproveite
uma oportunidade - como o nobre Senador Eurico Rczendc dizia
ainda ontem - em que não havia escolas, ou havia escolas c nilo
havia professores, e então, aproveitou-se o MOBRAL pura que
fizesse as vezes da escola primária.
Em aparte ao nobre Senador João Calmon, mostrei minha
preocupação em relação, J>recisamente, a essa transferência de uma
metodologia, que tinha sido testada c estudada para se aplicar sobre
adultos, para crianças. Ainda mais ...
O Sr. João Calmon (Espfrito Santo - ARENA) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará - ARENA) - Com
muito prazer, logo que encerre esta frase.
Ainda mais: o nobre Senador João Calmon chamou a atenção,
ontem, para o grande perigo, este sim, para o qual o MOBRAL deve
estar voltado e creio que continua voltado- é o perigo da regressão.
O Presidente da Costa Rica relatou ao Mimstro Mário Gihson
Barboza, quando este era Ministro das Relações Exteriores do
Brasil, que a experiência de Costa Rica, que tinha tido um sucesso
extraordinário, incomum, na alfabetização de seu povo, tinha, cm
seguida, sido quase que totalmente prejudicada pelo fenômeno da
regressão, isto é, as pessoas alfabetizadas não continuavam
trabalhando na alfabetização, isto é, na leitura, na escrita, na conta
das quatro operações, c regrediam a um estágio não mais igual ao
anterior, mas ficavam como nos outros quando aprendemos, por
exemplo, línguas estrangeiras c não mais praticamos: sabemos falar,
mas não sabemos mais escrever no texto daquela lingua.
Ouço com muito prazer o nobre Senador João Calmon.
O Sr. João Calmon (Espírito Santo- ARENA)- Senador Jar·
bas Passarinho, além do exemplo de Costa Rica, que V. Ex• acaba
de focalizar, devo invocar também a experiência mexicana: o México
lançou uma cruzada de alfabetização de adultos que durou 24 anos.
Findo esse período, o México apurou que, no decorrer desses 24
anos, havia aumentado a massa de analfabetos naquele Pais, apesar
de ter ocorrido uma pequena queda percentual de analfabetos.
Diante dessa experiência mexicana, que era um pouco mais ambi·
ciosa do que a brasileira, porque o MOBRAL mexicano tinha como
presidente o próprio Presidente da República, e como responsável,
cm cada Estado,. ..
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Mas isso
não impede que o Brasil chegue lá.
O Sr. Joio Calmon (Espirita Santo- ARENA)-.,. o Gover·
nador de cada Estudo, o México decidiu partir para um programa
dando a mais alta prioridade ao objctivo de secar a fonte do analfa·
betismo, concentrando esforços na escola primária. Este era o esclarecimento udicionnl que pretendia prestar a V. Ex•, mas, se me permitisse, eu faria mais um adenda: ontem, após meu pronunciamento,
no plenário do Senado, tive oportunidade de ler n edição de
'o Globo. Li, Sr. Senador, uma declaraçno do Presidente do
MOBRAL. Professor Arlindo Lopes Correu, que entra em connito
com a comunicação feita oficialmente pelo Ministro Ney Braga à
Comissilo de Educaçilo e Cultura, assegurando que o Programa do
MOBRAL Infantil ou, no seu novo rótulo, o Programa de Recupera·
çilo de Excedentes du Escola Primária, estava sepultado, havia sido
condenado por ele c deveria ser considerado assunto encerrado, Eis o
que declarou ontem, 110 jornul O Globo, o Professor Arlindo Lopes
Correu. Tenho uma ligeira dúvida sobre o que pretendia dizer o
Presidente do MOBRAL, porque ele nilo dl1 o nome certo a essas
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ugora mesmo. Eis, a declaração do Professor Arlindo Lopes Correu,
a O Globo, ontem:
Recuperação de excedentes
Arlindo Lopes Correu destacou o apoio do Ministro Ney
Braga para a erradicaçuo do analfabetismo no Pais, frisando
que o titular da Educação e Cultura está estudando a imple·
mentação do Programa de Recuperação de E~cedentes.
· - Este Programa - informou - visa ao atendimento
dos analfabetos de 9 a 14 anos, que se encontram fora da rede
escolar, c assim, estancar uma das fontes de analfabetismo no
País. As bases da Recuperação de E~ccdcntcs seruo fixadas
dentro em breve, depois que for realizado um debate sobre a
muti:ria ·na Câmara Federal, conforme estabeleceu o Mi·
nistro Ney Braga.
Não sei se o Presidente do MOBRAL queria referir-se ao Se·
nado Federal ou à Câmara dos Deputados, ou a uma eventual
reuniuo conjunta das Comissões de Educação c Cultura da Câmara e
do Senado. Temos, portanto, um coo Oito estabelecido entre a pala·
vru do Ministro Ncy Braga, transmitida oficialmente ao Presidente
da Comissão de Educação c Cultura, e a declaração do Presidente do
MOBRAL,ontem, ao jornal O Globo. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Agrade·
ço o aparte do nobre Senador João Calmon e gostaria, antes de coo·
ceder o aparte no nobre Senador Paulo Guerra, de fazer outra ve~
uma colocação que ontem me pareceu definitiva.
Perdão, Senador João Cnlmon, suponho que a ambição do
Mí:xico não era maior que a do Brasil. O Brasil também pretendia e
pretende secar a fonte do analfabetismo. Pretendia c pretende. Las·
timo que não tenha, no momento, o Plano Sctorial do Ministério da
Educação de 1970 a 1974, onde se verifica que o projeto de alfabeti·
zução í: um projeto ancilar, é um projeto secundário, é um projeto au·
xiliur do projeto principal, que é: aumentar o número de vagas nas es·
colas. A isto chamamos aumento da taxa de escolarização, de ma·
neiru que as escolas primárias - como antigamente se chamavam,
ou escolas de primeiro grau- hoje- tenham número de vagas sufi·
ciente pura todas as crianças brasileiras cm idade escolar. Realmente,
é: um drama verificar que as crianças de 9 a 14 anos não têm vagas
nas escolas. Alguns Estados, por entenderem que essas pessoas com
13 e 14 unos se atrasaram na matrícula, estão dando preferência a
crianças entre os 7 e 9 anos para as mesmas séries. Daí o problema
surgir, com a sensibilização por parte do MOBRAL, na tentativa de
preencher essas lacunas, esses vazios. Acho extremamente perigoso
porque o que se deve fazer é uma política vigorosa para que o princi·
pai seja e•ecutado; senão, vamos eternizar o MOBRAL. O
MOBRAL foi criado para uma atividadc tcmporãria.
Certu vez, recebi no Ministério uma pessoa que chegou lá muito
empolgada com programas de alfabetização c disse que estava tra·
zendo um projeto para acabar com todos os analfabetos. Eu disse:
"Perdão, eu não quero ser genocida; eu queria acabar com o analfa·
betismo. não com os analfabetos!" Realmente, foi essa a repercussão
que o problema do MOBRAL teve em todo o País.
· Minha posição pessoal tem de ser distinta um pouco da posição
do Senador João Calmon. Ele tem sido o grande porta-bandeira do
programa educacional da "Década da Educação". Tenho uma posi·
ção relativamente dillcil de quem deixou o Ministério e vem para o
Senado da República tratar de assuntos do Ministério que geriu
durante algum tempo. Em nenhum momento, tomei iniciativa; falei
por duas vezes - uma na Comissão de Educação c outra, aqu\.
dando um upurtc. Infelizmente, o noticiário de O Globo ontem, saiu
truncudo. Já hoje suponho que os próprios companheiros meus,
untigos, do MOBRAL, devem estar dizendo que cu já desaprendi o
pouco que aprendi no Ministério de Educação, porque teria dito que
houve um desvio de treze milhões de cruzeiros das suas verbas ori·
ginúrias. Ora, não se falou nisso, mas o que é importante caracterizar

é: primeiro, que o esforço para a alfabetização se deve dar dos sete
aos quatorze anos de idade, na época própria, na escola própria; por·
isso, devemos chegar à universalização do ensino primârio; segundo,
que o MOBRAL foi medida de emergência adotada, porque não
podíamos, paralelamente, deixar que uma população de quase
dezoito milhões de brasileiros fosse desassistida, enquanto todos os
Estados se voltariam para dar, desde logo, lugares a todas as
crianças. Então, foi uma tática simultânea: ao mesmo tempo que se
tentava dar 100% de escolarização, numa taxa progressiva ao longo
dos anos, tratava-se de eliminar o analfabetismo dos adultos, de prc·
ferõncia na faixa entre os quinze c os trinta e cinco anos de idade.
Ouço com prazer o nobre Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco - ARENA) - Eminente
Senador Jarbas Passarinho, cu havia assumido um compromisso
comigo mesmo de não abordar mais assunto do MOBRAL, isto para
a preservação de uma amizade concretizada na divergência. Tenho
vários e grandes amigos cujas amizades nasceram das divergências. E
talvez V. Ex• seja incluído, com muita honra para mim, nesta rela·
ção de amigos preciosos.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Parâ -

mính~ parte, eu tiraria o talvez nesta reciprocidade.

ARENA) -

De

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco - ARENA) - Agradeço,
então: ela está confirmada. O meu receio quanto ao MOBRAL é
principalmente o problema da regressão. Naquela oportunidade cm
que cu divergi do MOBRAL, citei casos de pesquisas que mandei
fazer no interior de Pernambuco, c atê relembro a V. Ex• que, no
Município de Goiana, num distrito, em sua primeira turma de 36
alfabetizados, depois de g ou 10 meses, apenas 8 conservavam o
ensinamento adquirido. Acho o MOBRAL um movimento alta·
mente válido. Apenas, deveria ter sido mais completo, no meu
entender, V. Ex• me perdoe, pois sou um leigo no assunto, mas
penso que o MOBRAL precisaria ter surgido nos grandes centros,
para onde converge a grande massa rural, sem capacitaçi!o profis·
sional. Assim, ao lado da alfabetização, haveria o sentido pro·
fissionalizante. Esse é um dos reparos que, com minha vivência de
homem do interior, faço, com a devida licença de V. Ex• Õ segundo,
uma vez que estamos tratando do problema da educação no Brasil, é
que estou certo, de que, hoje, o nível do curso primârio cstâ caindo,
porque o ensino no interior, nos distritos, ficou a cargo das prc·
feituras municipais, as quais não têm disponibilidades para nomear
professoras diplomadas e estão recorrendo àquelas de poucos conhe·
cimentos. Este fato ocorre, atualmcntc, no meu Estado e creio que
em todo o Brasil. Descentralizar o ensino para as prefeituras, sem
oferecer meios adequados, vai concorrer para a queda vertiginosa do
nível da educação primária no Brasil.
O SR. JARRAS PASSARINHO (Parâ - ARENA) - Eu gos·
taria, pelo segundo reparo de V. Ex•, de dizer que não hã, indis·
cutivclmente, o que opor ao raciocínio do nobre colega, cxccto quan·
do achamos o problema no ângulo de uma anâlisc dinâmica c nilo cs·
tática.
Se analisarmos estaticamente, ocorrerá o que ocorreu aqui,
quando o nobre represcnt~nte por Silo Paulo, Senador Orestes Quér·
cia, analisando a qualidade de vida, citou o grande número de analfa ..
bctos que o Brasil ainda possui. indiscutivcl. No momento, lembro·
me de que tive oportunidade de, em aparte que me concedeu,
solicitar que S. Ex• analisasse o problema cm termos dinâmicos:
"Nos últimos anos, qual tem sido o panorama?" A mesma coisa, Cm.
relação à qualidade do ensino primário no interior. Sabemos de
casos, ainda hoje, cm todo o Pais, a começar por Silo Paulo, certa•
mente, cm que a mâ qualidade de ensino, falta de instrumcntaçilo pedagógica do professor- que muitas vezes nilo é professor, poir. s6
tem este rótulo - c a falta de equipamento das próprias escolas,
tudo isto conduz a uma critica severa, que podemos fazer, se ela
estiver marcada pelo anti-historicismo, isto é, se ela nilo estiver
acompanhada do desdobramento histo rico deste processo no Pais.

e
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chamava a atenção pura uma declaração do Ministro da Educação, o
que pareceu ao jornal uma descoberta altamente constrangedora. O
Minislro dizia que 80% dos professores do ensino superior não estão
preparados para ele, porque não têm curso de mestrado e doutorado,
Ora, eram 90% os que não o tinham em 1969, Prccis~mentc, um dos
grandes esforços realizados, no Brasil, nestes últimos seis anos, é o
curso de pós-graduação, na tentativa de fazer mestrado e doutoramento, porque a grande maioria dos professores, realmente, não o
tinha cm sua disciplina. Sabemos como é comum isso: o professor
de mutemática ser apenas um engenheiro formado e não aquele
licenciado pela Universidade; o professor de biologia, apenas porque
é médico, vui !ccionnr esta matéria, com todos os defeitos que ele possa ter na transmissão do seu conhecimento.
Mas, o quadro de anteontem era muito pior que o quadro de
ontem, c este pior do que o quadro de hoje. Logo, tenho razões
honestas para ser um otimistn em relação a isto.
Quanto à regressão, ninguém nesta República, Senador Paulo
Guerra, de nós dois ao mais entendido e ao menos entendido do assunto de alfabetização, pode informar qual é a taxa real, hoje, pela
simples razão de que ela nunca foi medida.
Mas, se alfabetizamos, em três anos, cinco milhões de criaturas de IS anos e mais, se tivermos ainda SOO mil delas regredindo, 4
milhões e SOO mil que tenham permanecido alfabetizados, na
continuação do seu trabalho, terão constituido um extraordinário
êxito para este País, ·O que levou exatamente a UNESCO, como
ontem disse o Senador João Calmon, a apresentar o modelo brasileiro a !8 países do Mundo. Tive o cuidado, pelo protesto que o
Senador Paulo Guerra fez a mim, de solicitar à equipo de investigação da UNESCO que não deixasse de ir a Pernambuco e ao Nordeste.
Pernambuco faz parte da análise dos peritos da UNESCO que estiveram no Brasil, durante um ano, ou quase um ano, fazendo verificações da execução do programa de alfabetização de adultos.
Relativamente à outra observação do Senador Paulo Guerra, S.
Ex• tem inteira razão. Além de tentarmos impedir a regressão, devemos, desde logo, aproveitar a alfabetização para que ela não seja um
lim em si mesma, mas, sim, um meio de valorização do homem. 1:: o
que dizíamos no Ministério, palavras do Padre Lebret: "!:: ser mais
para valer mais". Nestas condições, utiliza-se o domínio da palavra
escrita para, imediatamente, transformar essa pessoa num operário,
no mínimo, semiqua!ilicado.
Este programa foi posto e está em curso, no Ministério. Não
com a mesma velocidade da alfabetização, até porque muita gente é
migrador de pequeno vôo: uma vez alfabetizado, considera-se
satisfeito. Mas, esse programa de profissionalização, pelo menos
semiqualificação, i: da mais alta relevância.
~m

O Sr. Mílton Cabral (Paraíba - ARENA) - Permite V. Ex•
aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Ouço o
nobre Senador pela Paraiba.
O Sr. Milton Cabral (Pnraiba- ARENA)- Como reforço iis
observações do nobre Senador Paulo Guerra, eu também gostaria de
citar uma afirmação de peritos da UNESCO. O grande perigo dos
programas de alfubetiza~ilo de adultos i:, exatumente, u preocupa~ilo
pela estatística e peiu demagogia. Só tem sentido e eficiência a alfabetizaçi\o de adultos, quando este programa tem continuidade, agregude ii formação profissionul. Ai sim, completa-se a preparaçilo do
individuo. Era isso o que eu queria adicionar,
O SR. JARBAS PASSARINHO (Pará- ARENA).:.. Fico particult,rmente feliz, porque nilo mereço do meu colega, naquilo que
me tange, nem a preocupação da eslallslica nem a du demagogia,
uma vez que o programa de semiqualificaçào profissional obrigató•io cru paralelo ao do MOBRAL.

O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco V, Ex• um aparte?

ARENA) -

Permite

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Fico um
pouco entristecido, quando verifico que se começa a colocar a dificuldade, - e é justo -apenas, naquilo que foi, pela primeira vez,
vitorioso, e que representou uma modificação de comportamento
pessoal no Brasil.
Quantas dezenas de campanhas de alfabetização foram ilinçadas, neste País, e fracassaram com o mesmo ímpeto do inicio? No
momento em que um programa dessa natureza i: vitorioso, ficamos a
calar, apenas, os seus defeitos. Não notamos as suas qualidades positivas. Nilo nos rendemos, sequer, ao fato de que ele é observado pela
UNESCO, não por este ou aquele perito, de maneira isolada, mas,
por uma equipe de estudiosos, que vieram aqui com a finalidade de
dissecar o,MOBRAL, atê porque tinham prevenções contra ele. E,
esta instituição internacional apresenta o MOBRAL como sendo um
exemplo para o Mundo, para dezoito países,
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco V, Ex• um aparte?

ARENA) -

Permite

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Este é o
momento em quelico veemente, mas, não signilica que eu vá reagir
contra V, Ex•
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco V. Ex• um aparte?

ARENA) -

Permite

O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará - ARENA) - Com
prazer. O Presidente da Casa me chama a atenção de que o meu tempo está esgotado.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco- ARENA)- Apenas, gostaria de dizer a V, Ex• que o MOBRAL foi o mais válido movimento de alfabetização no Brasil. Agora, permita-me que pondere a
V. Ex• que, no Nordeste e no País inteiro, a eficácia do MOBRAL
só se efetivará no dia cm que for resolvido o problema da oferta de
emprego. Sem isso, o MOBRAL será frustrado.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Senador
Paulo Guerra. só por oportuno, e não para interromper. Creio que
não é só o MOBRAL. Aqui, há Senaaores que vieram da cátedra do
ensino superior no Nordeste, e sabem disto: se não dermos, também,
aos formados na Universidade um emprego, eles também ficarão
frustrados, com um canudo na mão.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco- ARENA)- Mas, permita
que conclua o meu aparte? Só pura dizer a V. Ex• que esta inquietação nossa, em querer que o MOBRAL funcione melhor, é justa, per·
feiltl. Ela participa da vida do homem público. Nós, homens públicos, somos como treinadores de futebol: nunca o time joga bem:
queremos sempre que ele jogue melhor.
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará- ARENA)- Sr. Presidente, peço a V. Ex• apenas, que dê, como encerrando o meu
pr~nunciamento, a oportunidade ao nobre Senador Agenor Maria,
poiS me parece ter sido o primeiro a solicitar-me aparte, na Bancada
da Oposiçilo. Em seguida, peço desculpas ao Senador Evelásio Vieira
por não poder ouvi-lo,
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte- MDB)- Fico
muito honrado, Senador Jarbas Passarinho. Devo esclarecer a
V. Ex• que a filosofia que criou o MOBRAL é a melhor passivei. O
Ministério da Educação, nesses últimos anos, tem procurado, realmente, resolver as dificuldades do ensino no País. Agora, o grande
problema i: a pobreza de alguns Estados da Federação, onde o povo
não te111 poder aquisitivo, nem ao menos para o alimento. Os grupos
escolares da rede estadual cobrum taxas escolares, matriculas e,
po.r isso, os alunos, muitas vezes, nilo lendo condições paru pagar,
de1~am de freqUentar as escolas. De forma que o problema é muito
mms de ordem econômico-financeira. O plano cm si é magn!nco; •
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maioria das famílias brasileiras para manter os filhos nas escolas, pa·
gando a matrícula e participando com a taxa escolar. Fico muito grato a V. Ex• Não tenho reparo algum a fazer ao plano, cm si. Agora,
gostaria de ponderar o seguinte: enquanto nilo se melhorar o padrão
de vida das classes mais pobres, será inteiramente impossível minis·
trar o ensino neste País. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (Pará -ARENA)·- Sr. Presi·
dente, estou encerrando. Apenas para honrar o aparte que me dá o
nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, lembro que, ainda on·
tem, declarei aqui que é incensurável o protesto de S. Ex• Ao contrário, recebe, de todos nós, aplausos, na medida em que se volta con·
tra cobranças ilegais, essas, sim, frontalmente inconstitucionais, algu.
mas até mascaradas com o nome de caixa escolar.
Entretanto, Sr. Presidente, some~lc um programa combinado,
no meu entender- c insisto nisso - conduziria à solução. Ao mesmo tempo cm que se amplia o número de vagas, faz-se o tratamento
da massa de analfabetos adultos, para que ela não se extinga por
morte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira -José Esteves - Renato
Franco - Fausto Castelo-Branco - Petrõnio Portclla - Virgílio
Távora- Jessé Freire - Oomício Gondim - Paulo Guerra - Ar·
non de Mello - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Luiz Viana Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Oanton Jobim- Franco
Montara- Orestes Quí:rcia- Benedito Ferreira- Osires Teixeira
- Mendes Canale - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair Bccker- Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) substituição solicitada.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 54, de 1975 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 334, de 1975), que suspen·
de a proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Meridiano (SP) eleve cm CrS 590.000,00
(quinhentos c noventa mil cruzeiros) o limite de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n• 335, de 1975, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo
sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-ltem 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 60, de 1975 (apres~ntudo pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 375, de 1975), que suspende a proibição contida nu Resolução n• 58, de 1968, rcvigo·
rada_pelas de n•s 79, de 1970,52, de 1972, c 35, de 1974, todas· do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura
'Municipal de São Paulo eleve em CrS 1.000.000.000,00 (um
'bilhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n• 376, de 1975, dn Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
~lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 396, DE 1975
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento, para o Projeto de Decreto Legislativo n•17, de 1975 (n• 20·
A/75, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do convênio
sobre transporte marítimo, assinado entre a República Federativa do
Brasil e a República do Uruguai, cm 12 de junho de 1975.
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1975.- Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (Maaalbies Pinto) - O requerimento
será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, li, do Regi·
mento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Sccretârio.

Sobre a mesa,

~lida a seguinte

Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Mugalhiles Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Em 9 de stcmbro de 1975
Senhor Presidente
Nos termos do § 1• do art. 10 do Regimento Comum do
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
lí:nciu, pura os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a
substituição do nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, pelo nobre Sr.
Senador Altcvir Leal, nu Comissão Mista do Congresso Nacional
que durá parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s.
20e29,de 1975.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai·
tu estima e distinta consideração. - Petrônlo Portella, Uder du
ARENA.

Será feita

A matí:ria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a
sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado. O projeto vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
Votuçilo, em turno único, do Parecer n• 367, de 1975, da
Comissão de Relações Exteriores, que conclui pela republicação do 'texto da Convenção Sobre o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar, aprovado pelo
Decreto Legislativo n• 77, de 31 de outubro de. 1974.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior tendo
sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa,)
Aprovado.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas- MOB) (Pela ordem)Presidente, peço verificação de votuçilo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- V, Ex• será atendido.
A votação será nominal. Solicito aos Srs. Senadores que
ocupem os seus lugares.
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Em primeiro lugar devem votar os Srs. Líderes. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Helvídío
Nunes- Pctrônio Portclla- Virgílio Távora- Agenor Maria Dínarte Mariz- Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra
- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - João
Calmon- Amaral Peixoto - Danton Jobim - Itamar Franco Franco Montoro - Orestes Quércia - ltalívio Coelho - Mendes
Cana!c-Saldanha Dcrzi- Accíoly Filho- Leite Chaves- Evclásio Vieira- Daniel Kríeger.
VOTA "NÃO"OSR.SENADOR:
Eurico Rczendc.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Votaram SIM 34
Srs. Senadores: NÃO I.
A matéria foi aprovada.·
A Presidência fará cumprir a dclíbcraçi!o do Plenário.
lõ o seguinte o parecer aprovado
PARECER N• 367, DE 1975
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o ofício do Sr.
Ministro de Estado das Relações Exteriores no qual, referindose a lapsos datilográficos e de tradução no texto da Convenção
sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos
no Mar, aprovada pelo Decreto Legislativo n• 77, de 1974,
publicada no DCN de 1•·11-74, solicita a republicação do texto
do referido ato Internacional, conforme cópia anexa.
Relator: Senador Fausto Castelo-Branco
Esta Comissão é chamada• a opinar sobre o oficio do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, que solicita a repu·
blicação do texto da "Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar", aprovada pelo Congrcs·
so Nacional, através do Decreto Legislativo n• 77, de 1974
(publicado no DCN de 1•·11·74, Scção 11), por t~r-sc ~cri ficado que?
texto originariamente apenso à Mensagem Prcsldcnc•al, que cncam1·
nhou a matéria, apresenta alguns lapsos datilognlficos c de tradução.
Cotejando-se o texto que constou do Projeto originário com o
que ora é submetido à nossa apreciação, verifica-se que os motivos
apresentados pelo Chanceler brasileiro, no já mencionado oficio, silo
totalmente procedentes. A nova redução do texto apenas o torna
mais compreensível, sem acarretar qualquer mudança substancial
quanto à matéria de forma ou de fundo.
Consoante o disposto no artigo 59,§ 6• da Constituição Federal,
compete ao Presidente do Senado Federal promulgar, após a aprovação final, todas as matérias de competéncía exclusiva do Congresso Nacional.
No âmbito da competência regimental desta Comissão nada
obsta a que a solicitação constante de oficio ministerial seja atendida.
Sala das Comissões, em 27 de agosto de !975. - Lulz VIana,
Presidente em cxerclcio - Fausto Castelo-Branco, Relator - Hehi·
dio Nunes- João Ca!mon- Danton Joblm- Mauro BenevldesNelson Carneiro- Petrônlo Portella- Augusto Franco,
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 4:
Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 364, de
1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Or·
dcm do Diu do Senhor Comandante da AMAN, Gencral·dcBrigada Túlio Chagas Nogueira, lida durante as solenidades
de entrega do espadim da turma "Marechal Eurico Gaspar

Outra", em 23 de agosto de 1975.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovt~do o requerimento. Será feita a transcrição solicitada.
Novéis Cadetes:
Recebeste o Sabre de Caxias, o próprio Sim bolo da Honra Mili·
tar. A partir deste momento e, para todo o sempre, a vós estará
connada, fisica ou espiritualmente, a guarda desta mais sagrada re·
líquía do nosso Exército.
Há mais de quatro decénios, este mesmo espadim faz parte do
uniforme que hoje envergais. lõ a miniatura da espada que foi o esteio do Império c que levou de vencida todos os que ousaram ameaçar a integridade do território nacional.
Durante a vossa permanência nesta Academia estareis cingindo
de forma ostensiva este simbólico instrumento de guerra. Após o As~
pirantado, ele se destinará a um novo cadete, mas não se desvincula·
rü de vós ou de qualquer outro que uma vez o tenha portado. Será
apresentado à veneração do povo brasileiro, quando um de seus antigos detentores ascender ao Panteão da Glória, inscrevendo o seu
nome na galeria de heróis. No Museu Acadêmico já se encontram cm
posição de destaque os espadins de ex-irmãos de Armas que oferece·
ram u sua vida cm holocausto à Pátria e dela mereceram o eterno
reconhecimento.
Eis o significado desta cerimônia em que fostes sagrados cadetes. Esst:, o quadro místico. basilar de toda a formação profissional que estais recebendo.
Constituís a mais nova geração militar de nosso Exército e, no
ritual denso de simbolismo que agora se desenvolve, nós, os mais
velhos, constatamos terdes incorporado ao vosso sentimento a
mesma pronssão de fé cxternada nos postulados que constituem os
alicerces morais c o ideá rio cívico da carreira que abraçamos.
Acabastes de vos incorporar, de forma permanente, a uma
corrente ininterrupta de brasíldros, impregnados de bravura c patriotismo que, desde Caxias- soldado erigido em símbolo modelar de
guerreiro e cidadão - têm constituído a estrutura de um Exército
coeso,' cuja história se confunde com a gênese da nossa própria nacionalidade. Todos esses homens, por sua dedicação à Instituição e
desprecndímcnto, souberam projetar a profissão militar como uma
dentre as mais honradas que um jovem pode eleger. Chamados a par·
ticipar da vida político-administrativa brasileira, seus atas sempre se
revestiram de imparcialidade e moderação, voltados para O! supe·
riorcs interesses nacionais.
Buscastes, no. passado recente, o nome do insigne Marechal
Eurico Gaspar Outra, para a denominação de vossa Turma. Consti·
tui, ele, um exemplo, como muitos outros, que esse passado, remoto
ou próximo, c mesmo o presente, nos apontam, A harmonia dos códigos e principias que fixou a si próprio c à administração que rea·
lizou, identílicou·o com toda a Nação, Honrou a classe de onde se
originou e dignificou a mais alta magistratura a que foi alçado.
Vede, pois, meus jovens cadetes, quilo digna é a carreira que
abraçastes c da qual. já, auspiciosamentc, vencestes os primeiros obs·
tl1culos.
Longo é o caminho que ides percorrer. Durante todo o tempo
sereis assistidos por dedicados professores c instrutores c cstimu·
lados por vossos entes queridos. Se vos empenhardes com detcrmi·
nação, resistindo a qualquer desfalecimento, ireis colher os rcsul·
tados de vossa dedicaçilo c labor. Estais enfrentando um desuno. O
sucesso está ao vosso alcance, basta serdes fortes. Que vossa trajetó·
ria seja continua e. brilhante. Felicidades!
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Item 5:
Votação, cm turno único,' do Requerimento n• 373, de
!975, de autoria do· Senhor Senador Mauro Bcncvides, solici·
tunda a transcrição, nos Anuís do Senado Federal, do cdi·
torini"A Estagnação da Agricultura Nordestina", publicada

' .. i
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Em votação o requerimento,

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn~
tu dos. ( Pacsa.)
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição solicitada.
A cstagnaçiio da agricultura nordestina
A SUDENE acaba de divulgar dados nada alentadores sobre o
dcscmpcnho da economia nordestina no primeiro semestre de~ltc

uno. os quuis reveJam uma relativa estagnação no setor ugropccuú ..
rio, fraco crcscimcnto no seta r industrial c, cm conseqUência, redul.ida cxpansfao do sctor de serviços. I! importante destacar que tais rcsultmlos ntio estão relacionados com os recentes fenômenos clilllÍiticos ocorridos na região, que provocaram a grande cheia do rio

Capibaribc no Grande Recife c chuvas excessivas cm Sergipe c
Alagoas.
Segundo a própria SU DEN E, o Produto Interno Bruto do Nordeste, cm termos dt: previsão c com base nos dados do primeiro
semestre. apresenta, este ano, indicias de crescimento da ordem de
tr~s por cento. Se se considt:ra que u região, para expandir seu crescimento c menuur os desníveis regionais, teria de manter níveis de
incremento do PIB superiores aos do País como um todo, verifica-se
lJUC o utua\ estúgio da economia nordestina não oferece perspectivas
otimi"as. Apesar do fraco desempenho da indústria c dos serviços,
causam maior preocupação os resultados exibidos pela agricultura,
por seu papel dentro do contexto regional c por dela depender
grande parte da populaçiio. De acordo com os dados da SUDENE, a
rrodÜçUo agrícola da região no primeiro semestre deste ano foi prornrcimmlmc=ntc inferior à do uno passudo, acusundo decréscimo da
ordem de um por cento. Os principais produtos afctados, de acordo
C(lll\ u cíto1du uutarquü1, seriam a mandiocn 1 a cebola, a cana-de-açúcar c o feijão (este leria registrado um decréscimo de cerca de 25 por
cento).
Este fato evidencia a situação secundiaria a que foi relegada
durante todos estes anos a agricultura nos planos de dcsenvolvinH.:nto da regirlo, a qual pernmnc:ce atada a umu estrutura arcaica~
de baixa produtividade c conseqUentemente baixos salários quando h" salários - c por uma mentalidade involutiva por parte
dos produtores rurais. Apesar de alguns progressos recentemente
introduzidos, pode-se ulirmu.r, sem receio de exagero, que a
SUDENE amalogrou completamente na condução dos problemas
ugropecu(1rios, justamente pela. obsl!ssivu orientação industrializante
de seus técnicos. Por diversas vezes criticamos esse tipo de orientação
da SUDENE, não por considerar que o Nordeste não deve caminhar
pam u industrialização, mns por acreditar que esta deva ser a conseqUência de uma economia agropccuária moderna c fortalecida,
aliada ia exploração dos recursos naturais da região.
Não obstante os alertas, a SUDENE, muitas vezes gerida por
pessoas completunlt:ntc alheias aos problc:mas regionais, insistiu no
processo de industrialização c os resultados aí estão: fábricas
modernas, C<Hn elevado grau de automatização c que empregam
reduzida mão-dc·obra, muitas das quais superdimensionadas,
chegam mesmo a sentir dir.culdudcs na colocação de seus produtos.
Ao lado disso, o atraso crónico da agropecuária contritiui para alimcnLUr permanentemente o ê~odo rural, agravando ainda mais o
problema urbano c alimentando crescentes contingentes de desempregados. Hia poucos dias, o economista inglês David Goodman, cxintegruntc do IPEA, advertiu quanto ao perigo que esta situação
n:prcsentu pura o desenvolvimento do Nordeste e quanto aos custos
dela decorrentes. E afirmava: "Ocorrendo limitada absorção de mãodc-ohru ntl indústria manufutureiru c nos !<icrviços modernos, o
excesso de mão-Jc-obru nltru-sc para ocupações de baixa produtividmlc (suhcmprcgo) c oportunidu?~:s casuu1s de emprego".
. .
A sohtçUo dos problcm11s ugranos no Nordeste parece constttutr
um cnignw insolúvel puru os técnicos governamentais. Além du
SUDENE, registra-se ainda a tentativa fracassada do PROTERRA,
que cm '-luntro tinos de existénciu nüo produziu um mfnimo de resultados dcsejiavcis c que hoje nào passa de mais uma sigla de projeto·
irnpa!.:to.

Outra sigla veio juntar-se ias existentes: o POLONORDESTE,
wmhém de d!.:scmpcnlw duvidoso até o presente. Como reconhece o ,
prúprin governo, o Nordeste rural constitui-se hoje no maior c mais
resistente bolsfao de pobreza c atraso relativo do Pais, habitado por
uma pupuluçflll de 17 milhões de habitantes. Esta massa de gente,
dudo l> st.:u completo despreparo pura enfrentar u vidt1 nus grandes
cidudes, tem no desenvolvimento da agropecuária a única pcrspec·
tiva de melhoria de seu status. Com o malogro da experiência de
industrialil<~t;iio, cm termos sociais, é hora de o governo federal cana·
Jil.&~r priorituriamcnte para o sctor primário os recursos que destina à
rcgif1o, num processo de ocupação intensiva de mão-de-obra e utiliza·
ç~ll extensiva da terra. Puru tanto,~ necessário submeter a uma com·
plcta rel'ormulacfao os planos da SUDENE c convencer as lideranças
rcgilllltlis de yuc somente com o fortulecimento do s.;tor primário é
4uc u Nllrdcstc rumpcrú a barreira do subdesenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) -Item 6:
Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 41, de 1975, de autoria do Senhor Senador Leite
. Chuvcs, que acrescenta ulíncu e parágmfo único uo art. 649
do Código de Processo Civil, tornando imponhorávcl a casa
de moradia quando, sendo o único bem imóvel no património do devedor, constitua sua residénciu efctiva, tendo
PARECER. sob n• 351, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidude c, quanto no mérito, pela uprovução. com as
Emendas de n•s I e 2-CCJ que apresenta, dependendo da vo·
wçfao do Requerimento n• 392, de 1975, de adiamento da discussrHl.
Em vowçiio o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam · queirum permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, u matéria ngururá nu
Ordem do Dia de 3 de outubro do corrente ano.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matêria
da Ordem do Diu. passa-se ü votação do Requerimento n• 396, lido
no Expediente, de urgênciu para o Projeto de Decreto Legislativo n•
17, de 1975.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados,
(Pausa.)
Aprovado,
Aprovudo o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1975 (n' 20-A/75, na Câmara dos Deputados), que :aprova o texto do Convênio sobre Transporte
Marítimo, assinado entre a República Federativa do Brasil c
a República Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975 {dependendo de pareceres das Comissões de Relações Exteriores
e Transportes, Comunicações c Obras Públicas).
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Relações Exteriores
que ser:. lido pelo Sr. 1•-Secrctário.

f: lido o seguinte
PARECER N• 394, DE 1975
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n• 17, de 1975 (n• 20-A, de 1975, na
origem), que "aprova o texto do Convênio sobre Transporte
Marítimo, assinado entre a República Federativa do Brasil e a
República Oriental do Uruguai, cm 12 de junho del975".
Relator: Senador Saldanha Derzl
O Senhor Presidente da Rcp(ablicu, atendendo preceito constitucionul, submete Uconsídcruçüo do Congresso Nucionu\ o texto do
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Federativa do Brasil c a República Oriental do Uruguai, cm 12 de
junho de 1975,
A Exposição de Motivos do Sr, Ministro de Estado das Relações Exteriores salienta que o texto em exame
"Representa mais um passo na política· de revisão das
normas dos transportes marítimos, com base no princípio de
que o comércio bilateral de produtos deve ser acompanhado
de um intercâmbio eficaz de serviços, com base em tarifas de
fretes urleauadas' e estáveis."
O artigo primeiro consagra o princípio segundo o qual deve ser
atribuída prioridade, no tráfego bilateral, nos transportadores de·
signados pelas Partes Contratantes.
A fim de assegurar a regularidade dos serviços, é previsto o estabelecimento de um sistema de coordenação c regimes especiais de embarque para caraas (artigo III).
Ucverão, ainda, as l'artcs Contratantes, negociar um Acordo de
Tarifas e Serviços, bem como a constituição de uma Conferência de
Fretes que agrupe os armadores de ambas as bandeiras.

Excepcionalmente poderá ser utilizado navio de terceira
bandeira, quando não houver disponibilidade cm navios de bandeira
brasileira ou uruguaia, caso cm que deverá ser dada prioridade aos
••navios zonais".
O artigo XX consagra o princípio da igualdade de tratamento a
ser dispensado aos navios registrados nas repartições competentes
dos Estados Contratantes,
As demais disposições contidas no presente Acordo deverão ser
examinadas com maior profundidade pela douta Comissão de
Transportes, a quem cabcrã opinar, em definitivo, sobre o mérito da
questão.
No que compete a esta Comissão examinar, verifica-se que
foram observadas todas as normas usuais de direito internacional, na
elaboração do texto, tanto de fundo como de forma, inclusive no que
diz respeito ao princíPio da reciprocidade de tratamento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Convênio sobre
Transporte Marítimo, firmado entre o Brasil e o Uruguai, sem restrições.
Sala das Comissões, cm 3 de setembro de 1975. - Daniel
Krieger, Presidente -Saldanha Derzl, Relator- Augusto Franco João Calmon - Itamar Franco - Leite Chaves - Accloly Filho Jessé Freire.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Solicito do nobre
Senador Mendes Cannlc o parecer da Comissão de Transportes,
Comunicações c Obras Públicas.
O SR. MENDES CANALE (Mato Grosso- ARENA) (Para
emitir parecer)- Srs. Presidente, Srs. Senadores:
O presente projeto aprova o texto do Convênio sobre Transporte Maritimo, assinado entre a República Federativa do Brasil c a
República Oriental do Uruguai, em 12 de junho de 1975.
2, Na Exposição de Motivos que acompanha a iniciativa presidencial, o Ministro das Relações Exteriores inforina:

Marinhas Mercantes dos dois poises o direito de transportar
cargas que são objcto do interciimbio comercial reciproco, u
Convênio admite que parte da quota correspondente às
Partes Contratantes seja cedida a armadores de países
membros da ALALC que, em reciprocidade, garantam aos
armadores brasileiros e uruguaios tratamento semelhante.
Dcstartc, o Convênio representa mais um passo na política da revisão das normas dos transportes marítimos, com
base no princípio de que o comércio bilateral de produtos
deve ser acompanhado de um intercâmbio eficaz de serviços
com base em tarifas de fretes adequadas c cstãveis.
3. No que compete a esta Comissão analisar, cumpre lembrar
que, ieccntemcnte, foi aprovado o texto do Convênio sobre Transporte Fluvial e Lacustre, assinado também entre o Uruguai e o Brasil
que incorpora os principias bãsicos da proposição que ora examinamos (PDL,n• 22, de 1975).
4, Naquela oportunidade, esta Comissão entendeu que esses instrumentos vão ao encontro das dirctrizcs hã muito estabelecidas, no
sentido de reservar, para a bandeira brasileira, maior quota das
cargas geradas no nosso comércio exterior, por meio de acordos bilaterais, respeitada, portanto, a reciprocidade,
Essas diretivas se baseiam, também, em estudos da Conferência
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD), que reúne os países cm dcsenvol>'imcnto. Esses estudos
dilcm que somente é possível contrabalançar a agressividade das con·
ferências internacionais de fretes com os referidos acordos bilaterais.
E isso porquanto, não satisfeitas em transportar mais da metade
(75%) do frete gerado no comércio mundial, essas corporações supranacionais, controladas pelos países jâ industrialilados, forçam a sua
participação na cabotagem c na navegacilo interior de nações exportadoras de produtos primãrios.
Esse o motivo por que opinAmos pela aprovação do presente
projeto.
fi o nosso parecer, Sr. Presidente,
O SR. !'RESIDENTE (Magalhies Pinto)- Os pareceres são
favoráveis,
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação,
Os Srs, Senadores qne o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Rcdação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Sobre a mesa, reduções finais dos Projetes de Resolução n•s 54 c 60, de 1975, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão, c que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção·
do Plcnãrio, serão lidas pelo Sr. !•-Secretário, (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER N• 395, DE 1975
Comlssio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 54, de 1975.

"O Convênio sobre Transporte Marltimo foi celebrado
em consonância com o princípio segundo o qual deve ser ntribuida prioridade, no trllfego bilateral, nos transportes
designados pelas Partes Contratantes. Nesse sentido, o
Artigo primeiro do mencionado instrumento estabelece que
"o transporte marítimo das mercadorias objeto do intercâmbio comercial entre ambos os países scrâ obrigatoriamente
efetuado cm navios de bandeirn brasileira c uruguaia, incluindo as cargas que recebem favor governamental cm qualquer
dos dois países,"
Outrossim, ao mesmo tempo em que assegura ils

Relator: Senador Orestes Quérda
A Comissão apresenta a redução tina! do r>rojeto de Resolução
n• 54, de 1975, que suponde a proibição contida na Resolução n• 58,
de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de
1974, todas do Senado Federal, para pérmitir que a Prefeitura Municipal de Meridiano (SP) eleve, cm CrS 590.000,00 (quinhentos c
noventa mil cruzeiros), o limite de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, cm 9 de setembro de 1975. - Danton Joblm, Presidente - Orestes Quércla, Relator - Renato Franco Mendes Canale,
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Redoçio final do Projeto de Resoluçio n• 54, del975.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art,
42, inciso VI, da Constituição, e cu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1975

Suspende a proibição contida nas Resoluções n•s 58, de
1968, 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir
que a Prefeitura Municipal de Meridiano, Estado de Sio Pau·
lo, eleve, em Cr$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil cruzei·
ros), o limite de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~suspensa a proibição constante do art. I• da Resolu·
ção n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970,52, de 1972,
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitu·
ru Municipal de Meridiano, Estado de São Paulo, eleve, em
CrS 590.000,00 (quinhentos e noventa mil cruzeiros), o limite de sua
divida consolidada, a fim de poder contratar empréstimo junto à Cai·
xa Econômicu do Estudo de São Paulo S.A., de igual valor, destina·
do a financiar a execução de serviços de pavimentação asfáitica de
vias e logrudouros públicos daquela cidade.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 396, DE 1975
Comlssio de Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio n• 60, de 1975.

(;lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 397, DE 1975
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da re·
dação final do Projeto de Resolução n• 54, de 1975, que suspende a
proibição contida na Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de
n•s. 79, de 1970, 52, de 1972 c 35, de 1974, todas do Senado Federal,
para permitir que a Prefeitura Municipal de Meridiano (SP) eleve,
em CrS 590.000,00 (quinhentos c noventa mil cruzeiros), o limite de
sua dívida consolidada,
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1975.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o re·
querimento, passa-se à imediata apreciação da redação final do
Projeto de Resolução n• 54, de 1975.
Ém discussão a redução final. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário,

1: lido e aprovado o seguinte

Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 60, de 1975, que supende a proibição contida na Resolução n• 58,
de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de
1974, todas do Senado Federal, pura permitir que a Prefeitura Muni·
cipal de Silo Paulo (SP) eleve em Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão
de cruzeiros), o montánte de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1975.- Danton Joblm, Presidente - Renato Franco, Relator - Orestes Quércia Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N•396, DE 1975
Redação final do Projeto de Resolução n• 60, de 1975.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, c cu,
, Presidente, promul·
go a seguinte
RESOLUÇÃO N•

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os pareceres vão à
publicação,
Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação de re·
dação final, que será lido pelo Sr. 1•-Secretârio,

, DE 1975

Suspende a prolblçio contida nas Resolu~ões n•s 58, de
1968, 79, de 1970, 52, de 1971, e 35, de 1974, para permitir
que a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de Sio Pau·
lo, eleve em Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bllhilo de cruzeiros), o
montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art, I• ~suspensa n proibição constante do urt. I• da Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972,
e 3S, de 1974, todas do Senndo Federal, pnru permitir que a Prefeitu·
ra Municipal de São Paulo, Estudo de Silo Paulo, eleve, em
CrS 1,000,000,000,00 (hurn bilhão de cruzeiros), o montante de sua
dividn consolidndn, mediunte a colocnçilo de Letrus e Apólices
Renjusti1veis do Tesouro Municipal.
.
Art, 2• Estn resoluçi\o entra em vigor nu dntu de sua publica.
çilo.

REQUERIMENTO N• 398, DE 1975
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da re·
dação final do Projeto de Resolução n• 60, de 1975, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em
CrS I .000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada.
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 1975.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redução final do
Projeto de Resolução n• 60, de 1975.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta·
dos, (Pausa.)
Está aprovada,
O projeto vai à promulgação,
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, rc·
dação final que scrâ lida pelo Sr. I•·Secrctãrio,
~lida a seguinte

PARECER N• 397, DE 1975
Comissão de Redaçio
Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de
1975 (n• 20-A/75, na Câmara dos Deputados).
R<lator: Senador Mendes Canale
A Comissão uprcsenlll a redução final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 17, de 1975 (n• 20·A/75, na Câmara dos Deputados),
que nprovn o texto do Convênio sobre Transporte Marltimo, assina·
do entre n Rcpúblicn Fedcrntivu do Brasil c a República Oriental do
Uruguui, em 12 de junho de 1975.
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Sala das Comissões, cm 8 de setembro de 1975. - Danton
Joblm, Presidente - Mendes Cannle, Relator - Renato Franco Orestes Quércia.
ANEXO AO PARECER N• 397, DE 1975

do o acordo que cituvu.
Assim, Sr. Presidente c Srs. Scnudores, o Deputado cm apreço
pretende que os depoimentos -;- e se referiu u~s depoimentos do
Presidente du Comissão Nuctonal de Energta Nuclear e du
NUCI.EBRÁS c do "próprio Ministro dus Minas e Energia:

Redaçiio final do projeto de Decreto Legislativo n• 17, de
1975 (n' 20.A/75, na Câmara dos Deputados).

" ... ucnnteçam untes da votação do projeto c lembra que
é preciso cschtrecer a importitnciu do acordo Brasil-Estados
Unidos (de 1972) que "condiciona à aprovação .norte.
umericana todo o desenvolvimento nuclear brasileiro durante
30 ;mos."

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
trt. 14. inciso I, da Constituição, c cu,
.
•
!residente do Senado Federal promulgo o scgumtc
DECRETO LEGISLATIVON•

• DE 1975

Aprova 0 texto do Convênio sobre Transporte Marí!l"!o,
assinado entre a República Federativa do Brasíl c a Rcpubhca
Oriental do Uruguai, cm 12 de junho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• ~ aprovado o texto do Convênio sobre Transporte
Marítimo, :tssinado entre a República Fcderativú do Brasil c a
República Oricntul do Urugu•!· e~ 12 de junho d7 1975.
Art. 2• Este decreto lcgtslattvo entra cm vtgor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Achando-se em
regime de urgência a proposição cuja redação final acaba d7 ser lida,
deverá a mesma, imediatamente. ser submeuda à apreeta<;Jo do
Plenúrio.
Em discussão a rcdaçüo final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em voto1çào.
Os Srs. Scnadon:s que ;I aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Estú aprovada.
O projeto vai à promulgação.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Hú oradores inscri·
tos.

,

Concedo a palavr:t ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA) (Pronuncio o
seguinle discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dare~.

Hoje. pela manhã. depam~o-n~s com notíci~ do. Jornal de
Brasília - órgiao que se: h:m lhstmgu1do, nesta Cup1tal, JUstume:nte
pelo píoneirísmo dus informações <.lpresc:ntudtiS uo povo -.que está
a merecer pronta rctilicação por parte do Governo. E esta e a razão
de aqui cst:umos, dcsHI tribunu, fazendo os reparos necessários a um
tópico inserido nu primci~a parte daquele matutino.
.
Afora as divcrgôncta supostas, d_c pontos de vtsta entre o
Presidente da CNEN c da NUCLEBRAS quanto t1 política nuclear
brasileira. contém. por outro lado, o texto cm que>tão, afirmativas
oriundas de informações de representante da outra Casa do
Congresso, muis precisamente do eminente Presidente du Comis~il~
de Mi nus c Energia du Ctimuru dos Depu tu dos que estüo a ex1g1r
unu1 prontu cxplicaçt\o.
Primeiro: a política nuclear brasileira i: ditadu pelo Chefe do
Poder Executivo Federal, assessorado pelo. Conselho de Segurança
Nacional. Cube tt CNEN c à NUCLEBRAS, umu como elemento
normativo, outra como órgi\o executivo, pô-la cm ~rúticu, Assi"_l•
não hú por que dizer que o Presidente de uma .•nttdudc qu~ seJU
executiva pense diferente de um outro que prcstdu umu enttdude
normativu, jú que os dois süo meros executores du polfticu nuclear
hrusilciru. utrils rderid~1.
A !'iegunda rctilicaçi\o a fuzer - c cstu de muior gruvidudc- é
:.u.1uc1n contida m1s dcclanu;ões que vamos uqui transcrever, c que,
certos estamos. mlo teriu saído du origem que lhc é utríbuídu, sc houvesse por J')arte dcssi: rcprescnt:.tntc uma inscH:nciu do conjunto dc to·

Aindu afirma 0 jornul que, segundo u mesma fonte - niio são
palavrus atuais do Presidente da Comissão de Minas e Energia du
Cf1mun1:

" ... o acordo com u Alemanha só foi passivei devido à
i.l})rov:u;rlo do Governo norte .. umcricuno que tem cm suas

m'ãos o instrumento jurídico (o acordo de 72) capuz de
inviabilizar quulquer acordo atómico entre o Brasil e outro
puís."
Vui mais adiante a notícia:

"Paru o Deputado, a independência nuclear brasileira só
existirá, de fato, quando o acordo de 72 for readaptado, "em
funcr1o dos interesses nacionais". Por enquanto. os Estados
Unidos li:m os seguintes direitos em relação ao desenvolvi.
menta nuclear do Brasil:"
E. neste ponto. chamamos a atenção do eminente Senador
Franco Montara, jú que tunto dis\utimos o assunto sobre direitos
alegados que teriam os Estados Uniifl!s da América quanto ao desenvolvimento nuclear do Brusil.
"Examinar o projeto de quulquer reatar e outros equipumentos instalados no Brasil: examinar o uso, fabrico e pro-

cessumento no Brasil de qualquer muterial físsil nuclear espe·
cial ou outros materiais designados: exigir a manutenção c
apresentação de todas as operações com os respectivos relutórios: exigir que quuisquer mnteriuis sob custódia do
Governo brasileiro fiquem sujeitos à fiscalização do Governo
nortc·umericano: exarninnr e aprovar as instalações que
devtm ser usudus: designar funcionários com acesso a todos
os lugares, autorizados a colher dados necessários a inventários: c consultar o Governo brasileiro cm assuntos de saúde
e segurança, comprometendo-se este a facilitar a aplicaçilo
dns normas cstilbelecidots no acordo, entre outros itens."
(Transcrição do autor citado,)
Sr. !'residente c Srs. Senadores, de um discurso, de um do·
cumenlo, rctirum-sc frases esparsas, somú-las e apresentar naquilo
que scriu ussim, sc vcrdude fora, um atentado à nossa soberania, t:
um caminho muito diferente daquele de querer, construtivamente,
algo fazer cm prol do nosso País.
E pura que niio paire n menor dúvida a respeito, hoje, quando
do depoimento do eminente Presidente da Comissilo Nacionul de
Energia Nuclear perante a Comissuo citada da outra Câmara, isto ê,
u Comissão de Mi nus c Energia, ocusiilo tivemos de, por nímia senti ..
lezu do Presidente da mesma, poder chamar a atençuo do equivoco
imenso que laboru quem essas utirmuçôes fuz.
E ror que assim anrnwmos? Em 1972 - está lembrada esta
Casu, pelo menos os Senhores Senudores eleitos cm 1970- aprovamos um Acordo, suplementur úqucle de 1965 com os Estudos
Uniúos du 1\ méricu, cus pi.trtcs que entre uspas forum lidus silo retira ..
da.< de um conjunto de medidus, mas nua dizem que suo medidas que
.1c aplicam "'" nwteriuis fornecidos pelos Estudos Unidos du
América illl Brasil.
Isto é muito diferente de se anrmar que o Acordo com a
Alemunhu só foi possível'devido ú uprovuçuo do Governo norte·
llmcricuno.
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-209· Estu Casa mesma cstú recordada de que, hú dias, Governo c
Oposiç1in <.leram-se a!\ m~os l'ara, cm aprtwando aquele Instrumento
diplom{lticn, fazer as mais c:.,ndcntcs críticas i1 intromiss~o. que nos
parecia dcscahic.la. de rcpn:scntantcs da grnndc nação do Hcmisf~rio
Norte aos nossos ncgôcios, que devem, sohcranamcnlt.:, por nós ser
decididos.
E par:l que n1io puirc dúvida, Sr. Presidente, permitimo-nos.
ahus:.mdo da hond:1dc dos Srs. Senadores c de V. Ex•. ler, upcnas, u
t(unscriçrw dos textos dos artigos do Acordo de julho de 1972:
"Artigo VIl

,\, Dumntc o período de vigência do presente ,\cor'do, e
conforme uhaixo cstubclccido, u Comissão fornecerá ao Go·
vcrno dÍt República Fcdcrativ;l do Brnsil ou, de acordo com o
artigo VI, t1s pcssom uutorizadas sob sua jurisdição •. nos
termos c condições que vierem a ser acordudos todas us nc·
ccssid:1dcs da Rcpúhlicu Fcdcrativa do Bru~il cm urflnio cn·
riquccido no isótopo G-2)5, para utilização como combustívc\ no progrmml d~.: reatares de potência descrito no
Apêndice deste Acordt1, Apêndh:e que sujeito às limitaçõcs
quantitativas estabelecidas no artigo IX, poder(\ ser emen·
dndo de tempos cm tempos, mediante o consentimento
mútuo das Partes sem modincaçào do presente Acordo."
Parece-nos clmíssimo referir-se este ,\corda, no scu artigo VI\,
uo fornccimcnto, pelos Est:.ldos Unidos, de urânio cnriquccido.
Vamos llHIÍS adiante, S. Ex~ brinda-nos com excertos do urtigo
XI. c :1í. mais uma vcl, com c:1lma, sem paixão, nu1s fazendo um
o1pclo i1 consciénch1 de brusileiros, de todtlS os membros dest<~ Coisa,
do Governo c du Oposição, pedimos que julguem se o que aqui est(l
escrito é coisu difcrentt:, ou não, du ufirm:niva dessa depcndênciu,
durante trinta anos, citado na notícia c.:m quc.:stão.

sob sua jurisdiçtw. pt:lo Governo dos Estudos Unidos du.
,\méricu ou por quulqucr pesso~1 sob sua jurisdiçr1o, nos ter·
mos deste.: Acordo ou do Acordo Substituído ...
Vc.imn {1S Srs. Senadores, do começo até o fím o ucordo truta de
nwteriul fornecido pela América do Norte uo BrasiL

... c cm rcluçào a qualquer material fértil ou matcriul nuclcur
esrccial utiliz~tdo, recupcntdo ou produzido como resulto1do
do uso de qualquer dos seguintes materiais, equipamentos ou
mtcfatos do mesmo modo colocados i1 disposição:
u) nuilcrial fértil, malcriul nuclear especial, material
moderador, outros mutcriais designados pelu Comissflo,
h) rcatorr.:s. c
c) quaisquer
outros equipumc.:ntos ou urtcfatos
designados peln Comi~siío como devendo tr.:r seu fornccimcnlll condicionado i1 aplic:~çfio d:1 disposições deste parágrafo B
(2):

i) r.:xigir n man\llcni;Uo c n uprc.:scntução de registro de
O\)craçilO c solicitar c receber relatórios com o objctivo de
' contribuir pam :1ssr.:gur:1r qu~ t:ds muteriuis scj~1m invcnturiados, c
(ii) exigir que quaisquer de tais materiais sob custódia
do Governo da Rcpúblic:~ f-ederativa do Brasil ou de qualtlucr pcssou soh sua jurisdiçrio fiqucm sujeitos a todas as
sulvagu:~rdas estipuladas nr.:stt: Artigo tLs garantias previstas
no Artigo X:
()) Aprovur as instalações que devem ser usadus para o
armazcnmncnlo de qmdsqucr da~ materiuis nuclcares
cspcci:lis llH!IH.:ionadns no par:'tgroil'o B (2) deste Artigo que
ll[ítl ~cjam nr.:ccssürios aos prugramas dt:: c.:ncrgi:t <ttômica da
RcJ'ILihli~:l Fcdenttiv:~ du Brasil c qut: niio hujam sido
transli:rid<~s para ilHa da jurisdiçfio do Governo da Rcpúblic:t l:cderativ:~ llo Brasil ou que não tr.:nhum tida outro dcsti·
1\tl, nos termos di.! um ajuste muito :tccitúvcl para as Purtes.
(4) Designar, apús consulta com o Governo du República Fcderutiva do Brasil, pcssmil que, acompanhado, se
qu:tlqut:r das Partes assirn o solicit~1r por. pessoal designado
relo Cinvcrnn du Rcpúhlh:a Fedcrutivu do Brasil, terú acesso
na Repé1hlica Federativa do Brasil a lodos os lugares c a
tnUos llS t.lndos nect:ssúrios ao invr.:ntúrio do material fértil e
do material nuclear especial sujeitos ao parúgrafo B (2) deste
Artigo, para determinar se o presente Acordo estú sendo
observado c pan1 fazer i.IS medições independentes quc possam st.:r julgadas ncc~.:ssúrias.
(5) No CUStl de niLo obscrvúncius dus disposições deste
1\rtigo ou dus }!aruntias prc.:vistus no 1\rtigo X c no caso de o
Gowrno d~1 Rr.:\)(Lhlica Federativa do Brasil deix.ur de implc·
mcntar :.1s disposições dr.:stc Artigo dentro de prazo razoável,
suspt:ndcr ou dc.:nuncinr este Acordo c exigir :t devolução de
quaisquer nmtcriais, cquipumcntos c artct'utos mc.:ncionudas
no pur(Jp.rul'o B (~)deste Artigo.
(6) Consultar o Governo da República Federativa do
Brasil sohrc assllntos de.: saí1d~.: c.: sr.:gurunçu.
t:. o Governo du Rcpüblicu Federativa do Brusil com·
prnmc.:tc-se a fut:ilitur 11 uplicaçüo dus sa\vuguurdus
c:-oti.lhc\l:dtlas neste.: Artif!,ll,

"Artigo XI
A. O Governo da Rcpé1blica f-cdcrutiva do Brasil c n
Governo dos Estados Unidos da Américu acentuam seu interesse comum cm asscgur<~r que quulqucr material, equipamento ou urtc.:fato. colocado il disposição do Governo da Re·
rllhlic'l Fl!dCri.ltiva do Brusil ou de qualquer pessoôl autori·
ZíldU soh suu jurisdiç~o. nos termos deste Acordo ou do
Acordo Substituídt1, s~.:r:'1 utilizado unicamente po1rulins civis.
B. Salvo na medidu cm que l)S direitos de s:.Jivuguarda
estipulados uo pr!!sc.:ntc Acordo forem suspensos cm virtudt:
da uplicuçiío das salvaguardas da Agência lntcrnacionul de.:
Energia Atômicu, nos tt:rmos do artigo XII, o Governo dos
Estados Unidos da Américu, ntw ohstunte qu:.lisqucr outras
disposições do prcsc.:ntc Acordo, tt:r:'1 os seguintes dirdtos:
(I) Com u ohjctivo de usscgumr que o projeto c u
opc.:raçno sc destinam u lins civis c com o objt:tivo de permitir
u a\)IÍ!..:m;t\0 efctivu d:~s salvagumdus, CXi.llllinar o projeto de
qual,1ucr
a) rt:utor: c
h) lHilrllS equipamentos c urtcl'utos, cujo projeto a
Comissno dccidn ter rclevônciu pnru a uplicuçUo ef~.:tiva de snl·
vuguurdus, os quuis dcv:.1m ser co\ocudos ü disposiçUo, nos
tcrmos do prt:scntc Acordo, ou que tenham sido colocados tt
disposiçl10 nos h:rnws do Acordll Substituído, do Governo
da Rcpllhlicu Ft:derativu do Brusil ou de qm1lqucr pessoa uuSrs. Senadores, lido cst:'l o artigo, r.:, por mais que nos esforce·
torizada snh suu juristfiçtto, pelo Governo dos Estados
Unidos di.l América Oll por qualquer re~SOtl sob sua ju- nHlS, ntw encontramos outnl inter\'lrctação: o artigo se.: refere u um
risdiçno. ou qut: devam usar~ fabricar ou proccssur quulqucr Acmdo aprlwmlo pelo Congresso Nacional, entre os dois puiscs.
dos seguintes materiais do mcsnlll modo colocudos ii dispo· Onde, aqliÍ, cstú escritn que haj<~ i.\ mais leve rcstriçào a que filéS·
siçi10: material fértil, nwtcrial nuclear especial, nu1tcriul mo- scmos aC11rdos Clll\l outru naçiio'!
Pnr outrn ludn, seria julgur Sll!munentc imp:1triôlicos o Poder
derador. ououtm material designudo pela Comissão:
1·:\eCLHivll c. muito mais, este Congrcsso, que dchatcu livremente cstc
(2) Fm rela<;"" n qualquer matcl'ial l'érlil ou material i\Clll'dn, se cm alguma cntrclinhu pudesse ter licndo cxprc.:sso algo
nudcar e!\pcci:.\1 !.:~llncado t1 disposh;nn do Governo dn Repú· que justilicassc u dcclaruçUn dc quc o A~:mdo do Brasil com. u Ale·
hlit.:~l Federativa do Bwsil ou de qualquer pcssnu autoril.illl:l nwnha sú foi !'cito pol'lJUC o guvcrllllHmt.:ricuno nssim concordou.

1

l

-210-

'I

·!

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Permite V. Ex•
um npartc7
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)(; um prazer,
nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará -ARENA)- Apenas na tenta·
tiva, não de querer minimizar o fato, mas de tentar interpretá-lo de
outro modo: é possível que o noticiário tenha confundido, por
exemplo, um poder de veto ou de supervisão dos Estados Unidoscom aquela organização européia que fala, realmente, sobre projetas
dessa natureza, quando um País europeu está envolvido? De qual·
quer modo, o csclarecimcnto de V. Ex• me parece definitivo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Eminente
Senador, se assim procedemos é porque, representando o nosso Par·
tido, - tivemos ocasião de tomar parte na manhã de hoje cm
reunião da Comissão de Minas c Energia da Câmara Baixa do País, a
Câmara dos Deputados, e ouvir do Presidente da Comissão a
repetição desses mesmos conceitos. E momento mais azado que este
não existe pura afirmar a V, Ex•s que, se h:l algo de que a administra·
cão Geisel pode se orgulhar, se há algo que furá as gerações futuras
se lembrarem de que, em épocas passadas, um homem de nome
Ernesto Gciscl governou este País é justamente, sem sombra de
dúvida, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Se prontamente
respondemos ao pregão, é porque achamos que um acordo, um
projeto como este, está a exigir o apoio, a adesão de toda a
comunidade brasileira, para a sua absoluta concretização. Como a
mulher de César, não pode ter o menor ponto colocado sob suspci·
cão, o Governo se traçou -e muito bem o fez- a diretriz de imc·
diutumente procurar, pelos meios ao seu alcance, esclarecer toda c
qualquer dúvida surgida.
O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo - MDB) - Permite V. Ex•
um aparte? Nobre Senador Virgílio Távora, o Acordo Nuclear,
quando anunciado ao Congresso Nacional, mereceu, da parte da
Oposiçi1o, o •.1poio imediato. Não, entretanto, com esta nota
di1.cndo-o intocável, a que V. Ex• se referiu.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Nilo afir·
mames que ele é intocável. Qualquer ponto que esteja equívoco,
imperfeito, pode ser esclarecido.
O Sr. Franco Montoro (São Paulo - MDB) - V. Ex• o
comparou à inviolabilidade da mulher de César. Aplaudimos o Acor·
do sem esta conotação c queremos proclamar, na mesma linha das
considerações de V. Ex•, que o Acordo foi feito, apesar da oposição
das duas grandes potências que detêm o controle nuclear: os Estudos
Unidos- como V. Ex• falou- c a Rússia, que também se opôs a
esse Acordo, pois ele representa uma ampliação do conhecimento e
da tecnologia nuclear. Nisso V, Ex• tem inteira razão. Um dos pon·
tos sobre os quais a Oposição tem insistido é para a necessidade de, a
esse Acordo c à sua execução, acrescentar-se uma nota- que se faz
cada vez mais urgente: a incorporação da comunidade científica
brasileira, particularmente das universidades que têm reatares
utômicos já instalados, para fins de pesquisas. (; o caso da Univer·
sidadc de Suo Paulo, da Universidade de Minas Gerais c da Univcrsi·
dude do Rio de Janeiro. Temos diligenciado no sentido de que os
professores e diretores desses organismos sejam ouvidos, inclusive pelas Comissõcs,técnicas da Casa, para trazerem sua contribuição c a
incorporação cfetiva de toda a comunidade brasileira nu realização
da politica nuclear, que passou a ser, no Governo do Presidente Gei·
sei, orientada no sentido da aquisição da tecnologia brasileira c não
mais du compra de reatares e combustíveis, como se deu nu primeira
usina de Angra dos Reis. Saudamos como altamente patriótica, co·
mo das mais importuntcs para o País, a celebração desse Acordo;
porém isso não nos impede de cxaminú-lo cm cudu umu das suas par·
tcs e complcn1cntú·lo principalmente nos pontos cm que se tornar
imperiosa a participação ativa da comunidade científica brasileira nu
execução c dcsdob~umcnto desse programa. Estas, as considerações

que faço c que peço permissão a V, Ex• pura incorporar ;ao ·seu
discurso.
.;

O SR, VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Com pra·
zer, fá-lo·cmos, eminente Senador. Vemos que V. Ex•- c aqui nilo
queremos, com a politica nuclear, semear discórdia dentro da Oposi·
çilo - não está de acordo com seu ilustre correligionário que mais
de uma vez afirma: "0 Acordo com a Alemanha só foi possível devido à aprovação do Governo americano".
Mas, Srs. Senadores, o Governo brasileiro nada tem a esconder.
E justamente no dia de hoje, 9 de setembro, a Comissão lntcr·
ministerial, composta dos Srs. Ministros Shigcaki Ueki, Ncy
Aminthas de Burros Braga, Hugo de Abreu c João Paulo dos Reis
Vclloso, baixou uma portaria, considerada como um passo a mais
dentro daquilo que desejamos ver como reforço a essa decidida von·
tadc do povo brasileiro de ver o Pais caminhar seguramente na senda
nuclear.
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O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Pois não:
leremos a portaria depois.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Evidentemente
que após a fala do Líder da Bancada pralicamcntc não me caberia
dar aparte a V. Ex• neste instante. Gostaria apenas de frisar o ponto
levantado inicialmente em sua fala, que foi muito importante: de que
não há divergência entre os homens que hoje estão à frente da politi·
cu nuclear. V. Ex• disse que ela é ditada pelo Chefe do Executivo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Não so·
mos nós que dissemos, eminente Senador." a lei que assim dispõe.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Exutamcntc! lÔ
o que estou saudando- a fala de V. Ex• nesse esclarecimento. Mais
ainda: V. Ex• diz da importância desse Acordo: quando sc,discutiu
esse Acordo- e ele foi feito cm sigilo: não me cabe agora discutir se
ele foi bem conduzido ou não sob esse sigilo - nós da Oposição
reclamávamos, deste ~lcnário, a falta de conhecimento desse Acor·
do, sobretudo pelos parlamentares. O que se percebe, também, é que
V. Ex• fula que toda a comunidade deveria ter conhecimento dele.
Lamentavelmente, isto ainda não aconteceu. Por incrível que pareça,
ele ainda não é conhecido por toda a população brasileira. Ele se to r·
nu fundamental porque retira do imobilismo a política nuclear brasi·
!eira: sobretudo num PAis que caminha para 1990 praticamente com
a sua força hidráulica exaurida, especialmente na Região Sudeste,
esse Acordo é de suma importãncia para seu desenvolvimento.
Portanto, nós aqui, aproveitando a fala de V, E••. saudámo-lu c nos
permitimos lembrar a importáncia de a comunidade tomar conhc·
cimento efctivo desse Acordo. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Cearia- ARENA)- Eminente
Senador, o seu aparte só nos deu prazer, c não é ligura de retórica
porque, justamente hoje de manhã, com que tristeza vimos Depu·
tado - c vamos colocar isso cm nível superpartidário. não vamos
discutir se cru do MDB, se cru du AREN,\ o autor da proposiçãoindignado com "essa afoiteza utômica", "quando tínhamos ainda
um potencial hídrico tua grande u explorar." Pouco convencido naturalmente S. Ex• não era engenheiro, - das dificuldades cxis·
tentes da trnnsmissilo de energia, n extra· alta tensão, nu Região
Amuzõnicu e essa mesmu dos seus unuentes du margem direita.
Vemos com satisfação que o Senado, unido, divergindo, alguns,
tnlvcz do modus opcrandl por que se fez o Acordo. Divergência
própria da democracia, uchumos nós que ele foi muito bem conduzido, sem o sigilo de que se cercou uté o diu da ussinutura nUa se teria
chegudo u solução alguma. Mas conlbrtu-nos ver que o Senado, sem
discrcpâncin que conheçamos, apóia u entrada do Governo nu sendn
nuclear.
E muis umu vez qu~rfumos, aqui, antes de ler u Portaria cm
qucstiio, rememorar que nUa é de hoje, ni\o é do uno pussado, vem de
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1973 a nossa afirmativa de que a politica nuclear brasileira cm sua
execução tem um marco que é 1969. De 69 para cá, cansamos de afir·
mar c renfirmar, que o Governo brasileiro tinha como objetivo, cm
sua política nuclear, especialmente na execução da mesma, a procura
da auto-suficiência de materiais fisseis e férteis, c da indcpcndcncia
tecnológica seja do ciclo de combuslivel, seja na engenharia de reatores. Razão por que, tornamos a repetir, não é de hoje c sim daqueles
idos, que o Governo Revolucionário pensa implementar a grande
política nuclear brasileira.
este o teor, Srs. Senadores, da Portaria interministerial a que
nos referimos:

e.

Portaria lnterministerial n• , do 9 de Setembro de 1975

Os Ministros de Estado das Minas e Energia, da Educação e Cultura, Chefe da Secretaria de Planejamcnto da Pre·
sidência da República e Chefe do Gabinete Militar da Pre·
sidência da República. no uso de suas atribuições,
RESOLVEM:
I. Fica instituído Grupo de Trabalho destinado a:
a) no prazo de 60 (sessenta) dias, propor programa de
recursos humanos para atender à politica nacional de energia
nuclear, principalmente em face do Acordo Nuclear com a
República Federal da Alemanha;
b) coordenar e acompanhar a implementação do refe·
rido programa.
2. O Grupo de Trabalho será constituído pelos titulares
do CNEN, NUCLEBRÃS, CNPq c Departamento de Assun·
tos Universitários do Ministério da Educaçào e Cultura, sob
a orientação do Secretário-Geral do Ministério das Minas c
Energia c com a participação de representante da Secretaria·
Geral do Conselho de Segurança Nacional, como observador.
3. Os membros do Grupo de Trabalho desempenharão
suas atribuições sem prejuízo dos seus encargos oormais nos
.órgãos em que servem.- Shigeaki Uekl, Ministro das Minas
e Energia- Ney Amlnthasde Barros Braga, Ministro da Educação e Cultura - João Paulo dos Reis Venoso, Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repú·
blica- Hugo de Andrade Abreu, Ministro Chefe do Gabinete
Militar da Presidência da República.
E pouc:mos acrescentar ao eminente !tenaoor por são Paulo que,
justamente, um dos trabalhos iniciais deste grupo, oriundo de uma
Portaria de hoje, jâ se reunia de antemão, é o entrosamento com a
:omunidade científica. Já tivemos ocasiilo de afirmar, há 15 ou 20
dias, ao ilustre Professor Goldenberg, quando aqui em Brasília
comparecemos a uma mesa redonda. que o Governo conclama seus
cientistas, seus físicos, seus engenheiros nucleares, para essa grande
batalha.
O Sr. Franco Montoro (São Paulo - MDB) V. Ex• um 'aparte?
O SR. VJRGILIO TÁVORA (Ceará prazer.

Permite· me

ARENA) -

Com

O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo - MDB)- e, de louva r, evidentemente, essa iniciativa. Mas vê V, Ex• que ui também há uma
omissão: por que nilo chamar para essa Comissão precisamente
homens como o Professor José Goldenberg- lembrado por V, Ex•
-,que é Diretor do Departumcnto de Física dn Universidade, que é,
talvez, a maior autoridade, que no Brnsil se tem manifestado sobre o
assunto'? Por que não convidar o Professor Israel Vargns, de Belo
1-loriwnte, que é Diretor do Instituto de Energia Nuclear e assistente
de tecnologiu do Governo de Minas Gerais? Por que nilo convocar
os próprios professores universitários, que estão lidando com u matéria, pura tratar disso, quundo jú existe, pela polêmica travadu
atruvés du imprenso, uma divcrgt:nciu n esse respcito1 Eles sustentam
que, nessa politica de recursos humanos, é preciso colocar em nlvel

mais elevado n participação brasileira. O tema i: técnico. Os técnicos,
que estilo se manifestando sobre o assunto deveriam integrar essa Co·
missão, para que ela não fosse apenas governamental. Esta partici·
pação da comunidade nos parece realmente importante. Nilo é di ver·
gência pura com a portaria lembro a V. Ex•. mas uma falha de que
se vem ressentindo- nos parece, ao MDB- toda a fixação dessa
política, Sabe V, Ex• que, no fim do ano passado, pedimos que esses
três professores fossem ot,.idos, al~m de outros, pela Comissão de
Minas c Energia. Houve um parecer favorável de autoria do então
Ministro e atuai Senador Jarbas Passarinho, mas a Comissão
c.onctuiu pela inoportunidade, dada a realização das eleições. Por
que não fazer, agora, pela Comissão de Minas c Energia talvez, uma
série de reuniões, com a participação desses professores, que insistem
em ser ouvidos, para que essa participação se faça cm nfvel mais
elevado? Essa divergência, evidentemente, ê uma perspectiva
segundo a qual o MDB não diverge do Acordo mas, ao contrário,
quer tornú-lo mais amplo e mais intensiva a participação univcr·
si tá ria do Brasil, no desdobramento desse plano.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Eminente
Senador, poderíamos responder por um número reduzidfssimo de
palavras: aguarde a ação do ~rupo de trabalho, que justamente foi
formado com a intenção de proceder à simbiose perfeita entre o
Governo e ci mundo científico brasileiro.
O Sr. Franco Montoro (São Pauto- MDB)- Aguardarei com
a maior satisfação.

i:> SR. VJRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- A forma
apresentada pelo Governo é aquela que, ao seu ver, é a mais conveniente. Mas V. Ex• e o Governo, ao que vemos, desejam a mesma
coisa. Acreditamos que será atendido,
O Sr. Franco Montoro (São Paulo- MD8)- V. Ex• me per·
míte um aparte1 !Assentimento do orador.) Aguardo, com a maior
satisfação, o desdobramento a que V. Ex• se refere. Mas de qualquer
maneira, seria, evidentemente, mais perfeita esta Portaria, se convocasse - não para receber os resultados desses estudos, mas para
particip•r desses estudos - aqueles professores que estão direta·
mente ligados ao problema. A participação deles, dentro da Comls·
são, só traria benefícios para esse desdobramento,
O SR. VIRGILJOTÁVORA (Ceará-ARENA)- Vê V, E<•.
Senador, que já está satisfeito, pelo menos pela metade, o anseio de
V. Ex• e, óbvio que o Governo não tem a pretensão de fazer algo que
receba cem por cento de palmas da Oposição. Mas esses cinqUenta
por cento JÚ nos deixam confortado.
O Sr. Franco Montoro (Silo Pauto - MDB) - Mas, com isso,
V, Ex• fugiu à pergunta. Minha indagação era: V. Ex• não acha que
seria· mais razoãvel, mais frutífero, esse ato, se incluisse, já nessa
Comissão que vai elaborar o plano, as mencionadas grandes
autoridades1
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará - ARENA) - O
Governo achou conveniente, - temos que respeitar a sua opinião,
assim como V. Ex• tem respeitada, por nós, a própria - que deveria
constituir uma Comissão de representantes de órgãos governa·
mentui'i• que poderia até organizar novos grupos de trabalho, à base
do que V, Ex• está sugerindo.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Quem sabe, o
Líder do Governo levaria essa sugestão do eminente Uder da
Oposici\o ao Governo Federa li
O Sr. Franco Montoro (São Paulo - MDB) - Para ampliar
essu Comissão.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Já estamos
levando tnntn sugcstilo da Oposição uo Governo ...
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O Sr. Itamar Frunco (Minas Gerais - MDB)- Seria mais
uma, Excelência. Jú que V. Ex•
quer a ·purticipaçüo da
comunii.Jadc ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Daqui a
pouco. v. Ex•s quererão que passemos pura o 'ludo contrário.
(Risos.)
O Sr.ltumar Franco (Minas Gerais\ MDB) -Seria recebido
com muito pnazcr, Excelência!
'
O Sr. Franco Montoro (Süo Paulo- MDB)- Como V; Ex•
disse, colocada a qucst<•o acima de Partidos, venha da Oposição, venha do Governo, se V. Ex• acha válida a sugestão, acredito que não
se furtarú cm atender ao apeio do nobre Senador Itamar Franco,
trunsmitindo essa sugestão que, positivamente, í: no sentido do uperfcicomnento desse órgão, não de uma crítica. Cumprimentamos o
Governo por ter constituído um grupo de trabalho para isso, Por
que não integrar esse órgüo com representantes da comunidade
cicntílicu brasill!ira, que cuida do problema?
O SR. VJRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Recolhemos, com prazer, a sugestão do nobre representante de Minas Oeruis. A Portaria está assinada. Acreditamos que será publicada ou lida, hoje, na Voz do Brasil e, nu primeira oportunidade em que
contacto com os órgãos maiores estivermos, transmitiremos o pleito
doM DB. Em nosso modo de ver, o que interessa é o fim. Mas não será pclu existência ou n<•o de representante da comunidade que iríamos dcixur de aplaudir uma idéia fundamental para o bom êxito· desse Acordo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos que nada mais temos a acrescentar, senUo que o que aqui dissemos, cm nome do
Governo Federal, desafia qualquer contestaçüo.
Primeiro: Não hú nenhuma restriçüo no Acordo feito em 1972,
com o Governo americano, em relação a outros que venhamos a fazer com ou~ros países:
Segundo: A leitura feita do Acordo é tirada do Dhirio do
Congresso, onde, em última müo, aparecem as decisões do Parlamento~ tcrrllinutiva;
Terceiro: i?. decisüo inabalável da Administração Geisel delevar. com todos os sacrifícios que necessários forem, a bom êxito o
J>rogrumu Nucle;.ar Brasileiro, assinado entre nossa Pátria e a
República Federativa Alemü.
Eru o que tínhamos a dizer. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Geruis-MDB) (Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

f:: de notório conhecimento que a expressão Terceiro Mundo,
emergente na dêcada de 60, .coroou um processo de redimensionamento politico-internacional cujas raizes remontam it desagregação,
no segundo pós-guerra, dos impérios coloniais, mercê das lutas de
libcrtllçào nacionais.
No entanto, sem a clara rcferencialidude politica da semântica
matrizadorn do rótulo de "paiscs não alinhados", o termo Terceiro
Mundo, cm toda 11 sua extensão, contribuiu pura generalizar, nu
opinião públicn mundiul, a consciência do fenômeno u que o economista sueco Gunnar Myrdul chamou de O Grande Despertar: <.
descoberlu rcnetidu, pelos povos pobres, du lragicidade e da
reversibilidade de sua dcstinnção históricu.
Num mundo que só u miopia politica e a insensibilidade social
podem conceber como dividido cm dois blocos, cujos aparutos de
dominação pureccm convergir cm modelos lipicos de exploração,
unpOcut-sc. progrcs~tvumcmc como trrecusUvel que u polarização é
entre ulimetlludos c fumintos, ricos c pobn.·s desenvolvidos c dcscnJudos. A crescente lucidez de que este processo polurizudor é o núcleo
mais essencial das utuuis relações intcrnucionais c, sobretudo, de que

ele pode ser a buse da mais brutal precipitação sócio-politica deste
lim de st:culo, introduz, puulotinamente, um parâmetro decisivo e
origim1l no posicionamento internacional.
A diplomacia brasileira dos últimos 15 unos não foi refratúria a
este fenômeno crucial. Se suo incgúveis alguns hiatos no seu
comporlumento, também é inegável que o ltnmuroti, evoluindo da
"politica externa independente" para o aluai "pragmatismo respons(lvel .. conservou c aprofundou certas constantes, num roteiro que,
se niío apresenta a unilinearidade da coerência, felizmente resSuarda
as melhores tradições da nossa vocação de soberania.
Com efeito, ainda, cm 1963, cm Genebra, o Embaixador Araújo
Castro dizia que a revisão das relações entre países ricos c pobres
seria trabalho de uma geração, mas concluiu pela certeza de que os
chamados industrializados acabariam por ceder e operar concessões
fundamentais. E, cm 1968, na Conferência de Nova Dóli, o Brasil
sustentou Lima posição cuju essência vinha ao encontro dos anseios
do Terceiro Mundo.
No aprofundamento e na conservação das constantes que
balizam o roteiro de uma política externa disvinculada e literalmente
engajada num projeto planetário de digna convivência humana nesta perspectiva, creio fundamental lematizar alguns aspectos da
alocução do Chanceler Azeredo da Silveira à 7• Sessão Especial da
Asscmbiêia-Geral das Nações Unidas.
Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, pede-se eco da fala do Ministro
das Relações Exteriores às Nações Unidas. Permitimo-nos pedir esse
eco no Senado Federal.
O discurso do Ministro das Relações Exteriores ê peça básica na
demarcação de uma instância na qual o Brasil parece redimensionar
sua funcionalidade no contexto das forças internacionais. Não mais
cobiçando um discutível status de "potência de segunda ordem"; não
mais aceitando o fato de uma pretensa geopoHtica da satelização;
não mais utilizando a equívoca sintaxe das "interdependências" e
das "fronteiras ideológicas". Muito ao contrário: somando sua voz
ao concerto do Terceiro Mundo, a exigir medular transformação da
sistemí1tica da permuta internacional: acrescendo, sem velcidodes
hegemónicas, a pluralidade de forças que postula um reordenamento
racionai do jogo da comunidade das nações.
O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe-MDB) upartc'!

Permite V, Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) muito prazer.

Com

O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe-MDB)- Em primeiro lugar, .
par" cumprimentar V. Ex• pela oportunidade do seu discurso. O
Brasil precisa colocar ênfase na sua politica externa, se realmente
pretender ocupar o lugar de sua destinação histórica. Sabe V. Ex•
que os regimes, os sistemas, os governos, as próprias nações,
possuem um ciclo biológico: nascem, são crianças, crescem, tornamse adultos c morrem, " maioria das vezes. Em matéria de política
externa, o Brasil nunca passou du pró-puberdade. Cabe aos estadistas acderar esse desenvolvimento nacional, que seria biológico. Com
muita alegria, vemos que o nosso Pais começa a ter aflorado o buço
do seu período de adulto em politica externa, A palavra de S. Ex• o
Chanceler brasileiro é uma afirmativa de que o Brasil se torna
adulto. Isso nos enche de alegria, porque este Pais irá, sem dúvida,
cumprir u sua predestinação, Esperamos, entretanto, que esse
desenvolvimento orgtanico, biológico, se fuça de maneira mais
agressiva, para que o Brasil não murche um tempo antes, não marche
sincronicumcntc, mas tenha suu murchu independente e venha, realmente, a ocupur o lugar que ele historicamente merece no Terceiro
Mundo.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB) - Muito
obrigado, Scnudor Gilvan Rocha. ~ com muito pruzcr que incorporll o ururte di! V. Ex• 11 este meu pronunciumcnto.
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-213O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA) - Permite V. Ex•
um upurtc'!

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - 10 uma
honm ouvir V. Ex•
j

•
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O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Eu ouvia, cm silên·
cio de profundo regozijo, o discurso de V. Ex•, porque, alé:m das
colocações muito bem feitas, que V. Ex• desdobra, fez-me recuar a
1967, quando conheci o aluai Chanceler. Era ele, então, Embaixador
br.,ilciro em Genebra, e cu tive oportunidade de, presidindo uma
dclcgacào do Brasil à Organização Internacional do Trabalho, tê·lo
como segundo membro, Daí por diante, a minha admiração por
S. Ex• tem sido inalterável. Quando V., Ex• pede, como ainda hã
pouco, que haja eco no Senado para as palavras de S. Ex• o Chance·
ler brasileiro, tem inteira razão, porque, conforme V. Ex• pode
observar, neste fim de tarde, estamos praticando uma dupla injusti·
çu, com V. Ex• c com o tema, ds que este Plenário deveria estar
cumplcto,.para ouvi-lo falar. Apenas faria um reparo ao nosso nobre
colega Gilvan Rocha, ilustre representante de Sergipe. Tenho a
imprcssiao de que S. Ex•. como módico, foi muito rigoroso na
qu"Jilicação dessa puberdade. Falo inteiramente à vontade - e
espero nfto seja necessário que explicite os motivos - a respeito do
Sr. Jfanio Quadros. No entanto, todos sabem que o Sr. Jânio Quadros teve uma política exterior independente, tomada atê, em certo
sentido, como provocadora. Fui membro de dois Governos da
República, c já verifiquei uma completa identidade entre as aspira·
ções nacionais de indcpen<l!lncia, inclusive na sua formulação de
politica externa, c a prática,); claro que, assim como Bismark dccla·
mu que a politica é: a arte de fazer o possível e o indicado, assim
tan1bém os países, que não podem viver isolados, e nenhum poderia
viver, ti:m as suas limitações no campo da politica internacional.
Testemunhei, por excmpló, o Presidente Costa e Silva tomar dcci·
sõcs, :absolutamente inusitadas, cm relaçiio ao problema dos fretes
nmrítimos, bem como :atitudes outras que poderemos discutir. Para
nàü ir mais longe, vimos o Presidente Médici tomar uma decisão em
rcluçf1o 1.10 mar das duzentas milhas, indiscutivelmentt:, prova
máscula e adulta de uma posiçiio brasileira que chocou grandes
potências deste mundo, especialmente os Estados Unidos da Améri·
c:a. De modo que, suponho, o elogio que V. Ex• faz aos dias atuais é
tanto m:ais cabível na medida cm que V, Ex• não mede as conquistas
pnlgrcssivas paru se: cht.:gar até esse ponto, Era, apenas o meu desejo
~c participar do ~iscurso de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (Mintas Gcrais-MDB) - Muito
ohrigado, Ex.cclência. Foi com muita honra que ouvi seu aparte,
eminente Senador Jarbas Pussarinho.
Recordava hú pouco, que em 1963, o Chanceler Araújo Castro c
V. Ex• já lutavam pelos países não-industrializados. V, Ex• falou,
por exemplo, no problcm:a dos fretes mar!timos. Lembro-me bem de
lJUc, aquele ano, nas p:alavras do Chanceler e pela delegação bra·
silciru que estnvu em Gt.:ncbru, era tabu fulur em fretes marítimos c
cm seguros, porque os chamados países industrializados nilo permi·
tinm sc~tut:r que se discutisse isso na faixa du diplomacia.
O Sr••larbas Passarinho (Parú- ARENA)- E os 50% eram
1mph:tamcntc difc:rentes du aritmética de Trajnno: erum .40%
~ bam.lciru importudoru: 20% de uma bandeira suposta neutra, que
"' vc 1Jadc, era a Libóriu: e os outros 40% da bandeira importadora
que nfio tinhu cupacidudc paru cxpartm. Então, esses 50% crum
up~:nas urna dccluruçào Lic renda.
O Sr. Gllv•n Roch• (Scrgipc-MDB)- Permite V. Ex• um
1111urte'!

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB) prazer,

Com

O Sr. Glhan Rocha (Sergipr.-MDB)- ~penas porque fui cita·
do c para não perder o velho hábito, já tradicional, desta Casa. 10 um
microaparte, só para dizer que estamos absolutamente de acordo e
informar ao nobre Senador Jarbas Passarinho que é: justamente isto
que nós pretendemos: que cresçam as posições inusitadas da nossa
política c:xtt:rna.
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) -·Com
muito prazer, mas eu só queria complementar o aparte do nobre
Senador Jarbas Passarinho, quando S. Ex• recorda ...
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Apenas para secundar
as palavras do nobre Senador Jarbas Passarinho, quando S. Ex• fala
da continuidade de entendimento da política externa brasileira.
S. Ex• citou o saudoso Presidente Costa e Silva, Então, é: de se subli·
nhar, ainda, que no Governo Costa e Silva, quando Ministro do
Exterior o nosso aluai Presidente Magalhães Pinto, o Brasil rebelou·
se c niio assinou o célebre Acordo Atômico, atitude essa que nos
permitiu, a esta altura, no Governo do Presidente Geisel, firmar com
o Governo alemão, a exploração da energia nuclear no Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - Muito
obrigado, Senador Heitor Dias.
Lembrando, então, a participação do Chanceler Magalhães Pin·
to, praticamente o precursor desse Acordo Nuclear, o Brasil não assi·
nou, reálmcnte, o Tratado de Não; Proliferação das Armas Atômi·
cas, mas, evidentemente, teve que se submeter, agora, à salvaguarda
da Agência Internacional de Energia Atômica, para poder firmar
esse Acordo com a Alemanha, no campo atômico sem o que não o
teria concluído.
De qualquer forma, permito-me, Sr. Presidente c Srs. Sena·
~ores, ugradecendo os apartes, continuar a minha fala.
Escuso-me, por julgá-lo do conhecimento geral, de resumir o
teor do pronunciamento do Chancder Azeredo da Silveira. Mas
qur.!ro rctomar algumas de suas colocações, que me parecem
extremamente sólidas e convincentes,
Depois de traçar o quadro geral do relacionamento cconômico
entre as nações desenvolvidas, o Chanceler indica que o padrão
ocorrente entre tais nações e as não-desenvolvidas (que Azeredo da
Silveira denomina "cm desenvolvimento") configura "uma ordem
que resulta, na prática, na subordinação dos economicamente debéis
aos economicamente fortes'\
•
A clareza da constatação é meridiana. Certamente que o
Chanceler, ao problemati7.ar a relação entre o que acertadamente
chama de "centro" c "periferia" - assumindo, pois, as últimas
conquistas teóricas da sociologia do desenvolvimento latino-america·
no-, ou, cm termos geopolfticos, entre o uNorte" e o ..Sul", tinha
absoluta clareza sobre um fato hoje indiscutível: mantidos os atuais
pudrõcs de crescimento cconômico e dc interação entre os vários
segmentos da .:conomia mundial, o fosso entre "desenvolvidos" e
"cm dcscnvolvimcnto", no invés de diminuir, aumentará
st:n~;ivclmcnte até o linul da centúria.
Foi mais adiante o Chanceler - palavras de S. Ex•: "0 que é:
incontestável (:que u crise utual evidenciou, com terrível clareza, o
potencial desestabilizador da divisão internacional de trabalho
vigente, e os riscos, para a economia mundial como um todo, da tUa I
estrutura nas relações econômicas Norte-Sul".
Com cl~ito, o Chanceler pôs o dedo nu ferida: é esta divisão
internacional de trabalho - divisão que assenta em principias de
or~em puramente histórica, herança do colonialismo reforçada pelo
neocolonialismo -, mnntidn por inlquos mecanismos de domina·
çiio, dissimulados sob a chancela neutra de dispositivos financeiros e
~nonctúrios. que respondem por números dramáticos,

-214As ilustruçocs serJUm inumeráveis. Cito apenas uma: o Jornal-do
Brasil (edição du 6·9·75), apoiado cm dados do Banco Mundial,
assinala que a divida global dos pulses cm desenvolvimento, em
1974, alcançava a cifra de 80 bilhões de dólares. Pois bem: para estes
puíses, somente os pagamentos de serviços representam entre 22 a
39% das rendas obtidas com recursos no ·exterior. Mais
conclusívamente: em 1974, o Terceiro Mundo pagou 8 bilhões c 325
milhões de dólares cm juros pela assistõncia global de 18,3 bilhões de
dólares, o que representou 45% do total de recursos obtidos por esses
pulses por meio de suas exportações.
fi. a . manutenção daquela divisão de trabalho internacional
mencionada pelo Chanceler que gera um quadro angustiante,
detectado pelo próprio Banco Mundial com o seguinte indicador: em
1970, o produto nacional dos pulses centricos era de I,6 trilhões de
dólares, contra 340 bilhões da periferia (dados do Banco Mundial).
Ora, se nos recordarmos que o mundo capitalista, hoje, é habitado
por 2,5 bilhões de homens, c que, destes, somente· SOO milhões
compõem os países cêntricos, teremos a sombria e exala dimensão da
miséria.
No seu discurso, o Chanceler evoca os efeitos da crise mundial
do petróleo. E, mais adiante, evidencia a significação, no contexto
contemporâneo, do que intitula "empresas transnacionais". Fala de
S. Ex• Razão assiste ao Chanceler: a economia hodicrna; cm todos
os níveis manifesta as disfunções ocasionadas pelas grandes corpora
ções.
Bastaria recordar, recorrendo a órgãos de respeito na imprensa
internacional, que, no ápice da crise petrolífera, quando o sistema
econômico ocidental entrava cm dcteriorização, as multinacionais
auferiam fabulosos lucros. No primeiro trimestre de 1974, com rela·
ção ao mesmo período do ano anterior, foi este o acréscimo dos lu·
eras líquidos das maiores utransnacionais", como diz S. Ex•, o Sr.
Ministrn·
EXXON:40%
MOBILOIL:65%
TEXACO: 120%
OCCIDENTAL PETROLEUM: 520%
O tentacular poder deste monstro moderno, que silo os trustes,
monopólios e oligopólios, não precisa ser exagerado, Quanto a 1sto,
relata documento de 1973, elaborado pela Comissão de Finanças do
Senado dos Estados Unidos:
Veja V. Ex•, Senador Jarbas Passarinho, que o Senado america·
no tem muito interesse por estas questões. Por isso, lamentamos hoje
-como diz V. Ex•- o vazio do plenário.
Diz o relatório da 'Comissão de Finanças do Senado, dos Esta·
dos Unidos:
"As reservas liquidas de que dispõem as grandes emprc·
sas, no plano internacional, incluldos os ativos que podem
ser liquidados a curto.prazo"- notem bem Sr. Presidente,
Srs. Senadores ....: "silo da ordem de 250 bilhões de dólares,
superando de muito a totalidade das reservas do conjunto
dos bancos centrais do sistema caoitalista."
l!m nilo poucos passos, aborda o nosso Chanceler, implícita·
mente, a questão do controle financeiro internacional, sem desdobrâ·
lu, pois que fugiria à sua temutizaçilo central. Mas vale a pena sugerir
u relcvünciu da queslào, retomando informes de Celso Furtado, que
diz o seguinte:
"Entre 1965 e 1972, o número de miais de bancos
americanos do estrangeiro pulou de 303 para 1.009; somente
paru os bancos sediados cm New York, a participação dos
depósito~ estrangeiros subiu, entre 1960 a 1972, de 8,5% para
66,5%" (O Mito do Desenvolvimento Econômlco, Rio de
Janeiro, 1974, púg, 33).
Ressaha o Chanceler, a certa altura, o problema da "estabiliza·
çuo dos preços reais das matérias-primas", Foi bem situada a

delemúlica: ela reside nos preços reais, ou seja, lndenes dos movimcn·
tos cspeculatórios. Ora, u proposição do Chanceler atende a todos os
interessados, mesmo os pulses desenvolvidos, cuja dependência,
nestu itrea, é bem sublinhada por um informe, de 1972, do Ministério
do Interior do Governo norte-americano: as projeções da demanda
de produtos básicos, pela economia ianque, indicam que, dos 13
minerais indispensáveis, já· em 1985, 9 serão, em mais de 50%,
importados.
Culminando sua arguta exposição, o Chanceler propós a
negociação de "um Acordo Geral Sobre Comércio Entre Pulses
Desenvolvidos e Países em Desenvolvimento, Com Visitas a Fixar
Novas Regras do Jogo para o Comércio Norte-Sul". Se evocamos os
casos do estanho boliviano, do cobre chileno, e do calçado brasileiro,
da carne argentina, temos em tela uina oportuna e concreta proposição, pois ainda hoje permanecem tristemente válidas as motivações
que levaram nosso patricia Josué de Castro a verberar, ainda na
década dÓ 60, no Colóquio de Royaumont:
"A América Latina exporta, hoje, 3 vezes mais do que
exportava antes da 2• Guerra Mundial, mas recebe menos, O
Brasil, em 1958, exportou milhares de sacos de café a mais do
que cm 1948, mas recebeu um milhão de dólares a menos".
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte- MDB)- Permite
V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR •. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais - MDB) -Com
muito prazer.
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte- MDB)- Sena·
dor Itamar Franco, o problema hoje, no mundo, na minha concep·
çào, é muito mais de ordem económica do que de ordem ideológica.
Quando o Brasil exportava couros c peles ln natura pura o exterior, o
couro de boi alcançou a razão, em 1973, de CrS 4,50 o quilo. O
Governo brasileiro achou por bem - e estava certo - proibir essa
exportação de couros e peles ln natura. Passamos, então, a vender as
manufaturas. E o que aconteceu~ As barreiras alfandegárias nos
Estados Unidos, na Inglaterra e na França só permitiam a entrada
das nossas manufaturas se o couro fosse vendido, aqui, na base de
CrS I,20 o quilo, O que aconteceu, então~ Os milhares de produtores
brasileiros, que em 1973 vendiam o couro à razão de Cr$ 4,50, foram
obrigados, por força do dispositivo da Lei n• 97, que proibia a
exportação de couros c peles ln natura, foram obrigados a vender o.
couro a CrS 1,20 agora, em 1974. O Governo foi obrigado a
dispensar determinados incentivos c, por outro lado, foi obrigado a
conceder outros incentivos fiscais, para que a nossa indústria
manufatureira de calçados tivesse campo no comércio internacional.
O que se pode deduzir é o seguinte: eles detêm em suas mãos o direito
de dar o preço que bem entendem. Na hora da venda do couro ln.
natura, na hora da venda dos subprodutos do couro o nosso produto
alcança Cr$ 4,50 o quilo. E o Brasil não quis mais vender couros c
peles ln natura, As barreiras alfandegárias foram de tal maneira
contra os interesses do Brasil, contra o desenvolvimento de nossa
produção e de nossa industrialização, que o nosso Pais viu-se preju·
dicado pelos dois lados: pelo lado do produtor, aue passou a vender
o produto três vezes mais barato; e pelo ludo do Governo, que foi
obrigado a dispensar determinados impostos e, ainda por cima, dar
incentivos fiscais. ~ umn situação muita delicada. Obriga-nos até u
entender que é preferivel se dê um poder aquisitivo ao povo brasilei·
ro c se crie um mercado interno forte, pura que não fiquemos na
situação que temos agora. Não lemos mercado interno, porque o
povo não tem poder de compra; c ni\o temos mercado externo
porque nos prolbcm de vender as nossas manufaturas e os derivados.
Dessu forma, estamos num beco sem suldu. Então, a única realidade
é compreendermos que os pulses cada vez mais endividados - c
licrcdito que quem deve ni\o tem uma siluaçi\o econômica definidanu o poderão ler uma situaçi\o politica. Os pulses da Amórica Latina,
11 "'"'oria deles, csli\o pedindo até morntóriu pura o pagamento de
seus débitos. Ni\o acredito que um pais que es1l1 pedindo morulóriu
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para os seus debitas, não tendo, conseqUentemente, independência
económica, não acredito que esse País tenha independência politica
pura fazer o que bem entende.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais- MDB)- Muito
obrigado a V. Ex• Senador Agennr Maria,
E: por isso que a fala do nosso Chanceler se torna importante,
quando ele preconiza um Acordo Geral sobre o Comórcio entre
Pnfses Desenvolvidos e em Desenvolvimento, com vistas a fixar
novas regras do jogo para o comércio Norte-Sul. E: a razão pela qual
se fuz ouvir, nesta tarde, u voz da Oposição, saudando a fala
de S. Ex• o Sr. Ministro das Relações Exteriores.
Muito obrigado pela aparte de V. Ex•, que honrou, s~bremoda,
o nossa pronunciamento,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é na superação dessa conjuntura,
que se insere ainda no interior de um neocolonialismo estrutural que
deve ser enfocado o pronunciamento do Chanceler A7.eredo · da
Silveira.
O tom cuidadosamente sereno do discurso, porêm, abriga uma
substância cuja textura sem falsos radicalismos resguarda os interesses das grandes mas.<as do Terceiro Mundo - cuja luta pelo acesso a
uma vida humanamente digna é o ideal prometéico que pode validar,
no trânsito para o século XXI, a mobilização sócio-ci!ntrica de todos
os homens.
Saudar um pronunciamento deste teor não é somente uma
tarefa da inteligência humanista; é obrigação da chamada classe
política brasileira, que tem, no respaldo interno aos empreendimen·
tos legitimamente progressistas, a sua missão precípua.
O Sr. Heitor Diu (Bahia-ARENA) aparte?

Permite V. Ex• ·um·

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - Veja
V. Ex• um exemplo interno, que se passou, no nosso País, relativamente h:í pouco tempo, cm que, realmente, houve uma altcraçilo de
preço no sentido de ascensão e, depois, houve uma queda de preço; o
exemplo da gend;~, no Paraná. O preço do café subiu no mercado
interno e, de repente, poucas semanas depois, tornou a cair. Veja

V. Ex• que: essas coisas, no campo econõmico, têm uma variação
muito grande, não só aritmética como climática. Preço em função da
cxporlllçiio.
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Mas aí são os zigue-zagues do intercâmbio comercial.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- São esses
zigue-zagues, Excelência. Mas exatamente a fala do nosso Ministro é
importante por causa disso. f: porque esses países chamados industrializados, nu linguagem do nosso Chanceler, determinam normalmente o preço. V. Ex• sabe que, sobretudo no' Acordo Internacional
do Cafô, nem sempre o preço que o Brasil quer, o que a Colômbio
quer dar ao mercado internacional, é ele aceito pelos grandes pulses
consumidores. Isso tem acontecido sistematicamente. E: por isso que
estamos saudando o nosso Ministro, Eveja V. Ex• que é um homem
da Oposição quem fala - quando esse Ministro pede um Acordo
Geral de Comércio Internacional, é para evitar que esses países
industrializados venham a sufocar os preços das matérias-primas dos
pnises o;io.. industrializados.
O Sr. E•e14sio VIeira (Santa Catarina-MDB) V. Ex• um aparte?

Permite

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Com
muito pra1cr.
I

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Com
O Sr. E•elblo Vieira (Santa Catarina-MOS)- Como repremuito prazer, nobre Senador.
O Sr. Heitor Dias (Bahia~-ARENA) - Menos para contestar sentante da Oposição, V. Ex• tomou uma posição muito boa ao
V. Ex• do que no desejo de compreender, gastaria de obter uma defender a posição do Governo brasileiro, através do nosso Ministro
explicação sobre como uma nação, exportando mais e a preços , das Relações Exteriores, na defesa dos nossos produtos primários,
evidentemente maiores, possa arrecadar menos do que arrec.1dava posição que estão a tomar muitos países, c posição que tem que ser
anteriormente. Gostaria de compreender essa mecânica. Nilo contes- tomada por todos, em gesto de autodefesa. Trago o exemplo nacioto, apenas não compreendo essa afirmativa anterior de V. Exl, de nal: cm 1970, os produtores de batata no Sul venderam menos e
ganha•·unl mais. Agora, venderam mais e ganharam menos. Por quê?
que estamos exportando mais e recebendo menos.
I! u imposição dos que atuam na comercialização dos produtos
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Vou dar primários no Brasil, e a espoliação. Por isso que temos defendido,
um exemplo simplicíssimo a V. Ex•
aqui, a necessidade de o Governo brasileiro ...
Evidentemente citei aqui- c sempre faço questão, quando faço
O Sr. Heitor Dias (Bahia-AR!::NA) - Mas isso ó em termos
citação, de dizer o nome do autor - citei, aqui Josué: de Castro,
pruporcioliais.
Não cm termos absolutos.
quando ele fez esta afirmação, em 1948-1958. E: muito fácil, Excelência, eu posso vender mais e ter um preço menor.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA) - Permite
O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA) - Mas dentro da V. Ex• um aparte?
conjuntura internacional não i! isso que estfl ocorrendo.

O Sr. Eweláslo VIeira (Santa Catarina-MOS) - Ele vendeu a
mesma quantidade, c ganhou menos, porque houve imposição de
preço.

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- E dentro
dessa conjuntura apresentada, porque em 1940-1958 isso aconleceu,
evidentemente, O Brasil vendeu mais sacas de café e recebeu menos
dólares.

não vender me: nos.

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Isso pode ter sido uma
conjuntura.

O Sr. Ewehlslo VIeira (Santa Catarina-MOS)preço cuiu.

O SR. ITAMAR FRANCO [Minas Qerais-MDB)- Excelência, se foi conjuntura ou ni\o, aconteceu. V. Ex• pediu umu explicaçüo cu estou dando. Posso vender mais sacas de café por um preço
menor c obter menos lucro. I! evidente. Aí é uma questão de
Aritméticu, Jú nua diria nem Aritmética binária, que seria difícil descer u esse cumpo, u V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- O preço
caiu, Excelência. O valor absoluto também,

O Sr. Heitor Dias (Bahia-ARENA)- Falo cm vender mais, e

I! porque o

O Sr. Ewcláslo VIeira (Santa Catarina-M DB) - O explorador
dos produtos ugricolas do Brusil impõe condição no preço, e o produ1M tem que vender por aquele preço, para poder pagar a nota
)Jromissór)u ao Bnnco do Brasil.

O Sr. Heitor Dias (Buhia-ARENA) - A maneira anterior
O Sr. Heitor Dias (Buhia-ARENA) - Nilo creia que haja
como V. Ex• falou duvu uma horizontalidade nesse processo. Aí' ninguém no Brasil, Jcntro c fora do Parlamento, que se oponha b
deve ter havido uma simples conjuntura, porque nos demais produ- defesu dos nossos produtos primários. Primeiro, para qualquer de
tos nua í: isso que tem havido.
nós, o caminho será exutamente o de impor a nossa soberania e

-216defender os nossos legítimos interesses,
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA) V, Ex• um aparte?

Permite

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Cntarina-MDB) - Nobre Sena·
dor. o caso que acabo de Citar é o mesmo, levando-o apenas para o
plano internacional.
O Sr. Gllvan Rocha (Scrgipe-MDB)- Exatamente. ~ a lei da
oferta e da procura: só que a oferta é nossne a procura, deles
Os Sn. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB) c Paulo
Guerra (Pernambuco-ARENA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - Peço
1icença para ouvir, primeiramente, o eminente Senador Agenor
Maria.
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB)- Nenhum
país do mundo é responsável pel~ inflaçã? de outro pais, Pela infla·
ção no Brasil quem tem .que responder somos nós mesmos. O que
acontece é o seguinte: na proporção em que nossa moeda se desvalo·
riza -, e quem responde por isso é o Brasil - o Pais que compra de
nós o faz cada vez mais e paga menos dólar. Estamos recebendo em
cruzeiro. Exportamos mais e recebemos em termos de cruzeiros. ~
mais dinheiro. mas em dólar é menos. Infelizmente, a inflação
campt:ia neste País.
O Sr. Heitor Dias (Bahin-ARENA) - Campeia em outros
países também.
O Sr. A~enor Maria (Rio Grande do Norte-MDB) - So te·
mos uma saída, para evitar essa inflação: temos que fazer mais
sacrifícios. Por isso que estamos cada vez vendendo mais e recebendo
menos. Infeliz ..1entc, é a realidade, Quando não houver mais infla·
ção no Brasil, quando não estivermos mais pagando taxa de juros
como estamos pagando, quando a nossa balança comercial não for
tão deficitária, aí a situação melhorará. Enquanto isso acontece,
vamos responder cada vez mais caro por essa realidade.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Ouço,
com prazer, o nobre Senador Paulo Guerrra.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA) - Senador
Itamar Franco, o fato de V. Ex• ser Senador da Oposição e defender
os interesses do Brasil, não representa nada de mais, porque o que V,
Ex• está defendendo é o País. ~ a mesma coisa que um homem se
dizer honesto. A honestidade não é virtude de ninguém, í: uma
qualidade que deve nascer com o homem. V. Ex•, Senador da
República, tem o direito e o dever de defender extrafronteiras, os
interesses do·Brusil, e é o que V. Ex• está fazendo agora, com muita
propriedade, muito patriotismo c muita capacidade. Permita-me,
entretanto, que fuja deste aparte, para estranhar, pela leitura dos
'jornais que fiz hoje, que o Governo brasileiro acaba de autorizar a
importação de cebolas. Como representante de Pernambuco, de uma
zona produtora de cebolas, produto que tem .anualmente o seu preço
aviltado, como o foi no ano passado, cm que o preço de um quilo de
cebola não era suficiente para pagar o Imposto Sobre a Circulação
de Mercadorias, não posso deixar de luvrar o meu protesto nesta
Casa. Não i: possível que os produtores de cebola do Vale do Silo
Francisco vivam nessu ungústiu constante. Quand~ não hã ccbolu, o
Governo deixu importar, desestimulando os produtores. Nus safras
abundantes, o Governo não lhe protege o preço,
O Sr. Evclasio VIeira (Santa Cntarina-MDB) - Em Santa
Cutnrinu, botaram-nu foru.
O Sr. Pauto Guerra (Pernambuco-ARENA) Em
Pcrnurnbuco, a mesma coisa
O SR. ITAMAR FRANCO (Mmas Uerats-MDB)- Senudor
Puulo Gucrru, é, com muito pruzer, que vejo V, EK• fazer o seu
proiesto utravés du mínhu fula. V. Ex• usou u ccbolu, e nilo diria que

estumos misturando alhos com bugalhos, mas o protesto.de V. Ex• i:
um exemplo que permite a Oposição unir a sua voz, também, na
defesa da ccbolu,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Permite V, Ex• um
ligeiro aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB) Eminente Senador, permita-me que ouça, primeiro, o nobre Senador·
Amarai Peixoto,
o Sr. Amaral Peixoto (Rio de Janeiro-MDB) - Na
realidade, não(: o produtor que faz o preço, não é o consumidor que
se beneficia quando o preço baixa: i: o intermediário quem faz o
comércio, quem faz o preço subir ou baixar c leva sempre a parte do
leão. Fui Embaixador nos Estados Unidos e vi a flutuação do preço
do café sem huver qualquer motivo que a justificasse. As safras eram
boas ou eram más, e o café variava de acordo com o desejo da Bolsa
de Nova Iorque, que jogava o preço para baixo ou para cima, con·
forme quisesse comprar ou vender. Sobretudo nós, que ainda somos
produtores de matérias-primas, de produtos primários, temos sido
sacrificados. Desde a,Conferí:ncia Internacional, realizada na lndia,
que os países vêm reclamando, veementemente, contra essa
espoliação. Todavia, ela continua, Assim, junto os meus aplausos ao
elogio que V. Ex• faz ao Ministro das Relações Exteriores,
estimando que S. Ex• consiga - não conseguirá multo - pelo
menos impor um pouco a 'nossa vontade nos mercados
internacionais. através de Acordos como o do café, que, bem ou mal,
durante muito tempo, agUentou o preço nos mercados principais.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB)- Muito
obrigado a V, Ex• pelo valioso contributo à minha alocução.
Tem o aparte o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA) - Senador Itamar
Franco, vé V, Ex• que a sua iniciativa está plenamente coroada de
êxito. Não será pelo número de cadeiras ocupadas que o assunto
deixa de empolgar o Senado. Eu, particularmente, acho que V. Ex•
fez uma belíssima mistura das palavras do Chanceler brasileiro com
algumas de Celso Furtado e outras de Josué de Castro. (Risos.) De
maneira que cumprimento V. Ex• por esse mosaico, que é o que nós
diríamos, em topogralia, "o mosaico contro1ado".
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - O
mosaico controlado!
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- A observação que
faz o meu nobre colega de Bancada foi partida de uma premissa a
que V. Ex•s não deram muita atenção. S. Ex• fixou dois valores
como rígidos: um, mais quantidade de mercadorias: segundo, o
mesmo preço. Então, neste ponto, é que S. Ex• pedia uma
explicação, e me parece que já foi assunto de debate amplo. Inclusive
anti·regimental, porque diretumentc o nobre Senador pelo Rio
Grande do Norte lhe deu resposta. Também partilho do ponto de
vista de que os países que não produzem máquinas pesadas, niÍo
entram, por exemplo, como exportadores de máquinas e
equipamentos, de tecnologia diversificada e sofisticada, eles sofrem,
todos dles, e~ses pulses em desenvolvimento, a açilo do controle dos
mercados internacionais, que escapam a esses países, Dai se chumar
uma tconomia exógena, economia qUe' sofre influências Cxtcrnas. O
nosso colega Amarai Peixoto acabou de citar que viveu em
Wushington, como Embaixador brasileiro. Realmente, todos sabemos que um dia um senador americano resolveu protestur, porque
o curé csturiu pesando muito nu economia nortc·nmericunn. E fez
umu campanha de boicote. Bustou que essa campanha obtivesse o
resultudo de 30% de redução nas compras, para que o Brasil sofresse
brutul resultudo negativo, Ora, o produtor de sobremesa sofre esses
efeitos. A nossa dcsgruçu tem sido cxatumente esta. Agoru o Brasil
diversilicu u suu pautll de exportação, Nessa diversificuç!\o, reside
exutumente o começo du suu puberdade, puru me servir du expressilo
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dbcurso do Chanceler, não é bem a palavra do economista que
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V, Ex• citou, nem do famoso Prémio Stúlin da Paz, o Professor
Josué r.lc Castro - uinda salientaria esta habilidosa maneira pela
quul a Orosiçfoo coloca ulgumas afirmativas, e o silêncio da Bancada
l1~1 Maiurh1 parece sublinhar, ao mesmo tempo cm que as aprova.
l'ur cxcmrlo, foi dito uqui, como o fez agora o nobre Senador Gilvun
J~oc:lm, que o Brasil não tem mercado consumidor, que não somos
um nH:n:ado inlcrno consumidor. Hoje mesmo - c por um acaso
temos uqui esta' informação- o Ministro Reis Velloso divulgou dudus ..~ohre a expansão cconômica do País. E veja V. Ex•, nobre Scnadllr Itamar Franco, só parn me fixar nesses dados que representam
qualidade de vida:, arurelhos eletrodomi:sticos e eletrõnicostlomésticos vendidos entre julho de 7.4/ju,lho de 1975, janeirofjulho
tlc 1975 c janeiro/julho de 1974. Comparemos os dados, Hã o
in"en1cnto, por exemplo, em aspiradores de pó, de 42%; batedeiras
de bulo, de 52%: enceradciras, de 32%; ferros automáticos, de 50%;
liquidilicudores, de 33%, c assim por diante, E aqui um dado final,
r<lftl niiu cansar V. Ex• e este Plenário: televisores a cor- aumento,
no período, de 47,5%. E se diz que este não é mercado interno com
c:111W.:idadc <~quisitiva! Então, minha impressão é de que é preciso
jocirar. separar o joio do trigo. Não diria que isso é uma forma
insidiosa de fazer, porque insídia tem conotação pejorativa. Mas ela
seria insidiosa se o médico que senta na Bancada de V. Ex• aceitasse
~~ exprcssiio. A aõrrnativa entra de maneira que, se não estivermos
C<lm os ouvidos aguçados, somos capazes até de bater palmas. Na
vcrducJe, o que existe são duas coisas: o elogio que V, Ex• faz a uma
pn~içfto múscula do Chanceler brasileiro, e que esperamos produza
algum efeito. Sabemos que, não tendo poder de barganha, esse efeito
deve ter mais o efeito de protesto, de insistência, de reiteraçii.o, de
itera'"" de uma atitude rolítica exterior independente tanto quanto
possível neste: mundo que tem dois condôminos poderosos- V. Ex•
acah<>u de eitú-los ainda há pouco- quando nos obrigam a beijurlhcs 01s nuios na discussàu d3 polític;~ em:rg~tica. E a outra, são as
fn1ses lJliC a ÜJnlsiçf!o h:.1bilmcnte introduz ao longo do seu discurso.
O Sr, Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB)- Permite
V, Ex'' um uparte, jú que citado pelo nobre Senador Jarbas
Passurinho'!
, ..
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Poos nao.
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB) - Nobre
Senador lt'""'" Franco, o poder aquisitivo do brasileiro i: artificial.
Quundo o Governo, ultimamente, majorou ...
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Podia ser à prestaç(lo, m;IS artiliciul. tião.
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MDB) - Artificial, sitn. o povo brasileiro não tem poder aquisitivo. Então, através
tia presta,roo. do crcdiário, das financeiras, dão·so. 36 mesos para a
~.:nmpra de autmnôvcis, televisores, rádio e geladeira. Aí, o que
;u:untcce'.' O povo pussa ti h:r um poder aquisitivo artili.cial. Na
rcalidatlc, n'io pode comprar. Por que deram agora 36 meses?
Porque eswvam sobrando carros. O Governo foi obrigado a dar 36
meses Uc pruzo, puna que u indústriu uutomobilistica pudesse vender
aulomúvds. Dcstu rorma, esse poder aquisitivo é urtilicial e não
pudemos butcr pnlmus \1 esse mercado, Não há mais poupança no
Pais. lnfelil.mcnte, o 11 I'ND, que enfatiza altos investimentos em
bens lh: capital. pussou. ugoru, u ruzcr ultos investimentos cm bens de
con.'iumo. O Pnis ruz ullos invcstim~:ntos em bens de consumo, E e~
l.!~o:mwmiu não há milagre. tirando·sc de um lugar pura o outro, vtu
!'altar. Realmente, nlio posso bater palmas u esse desenvolvimento da
lhlSSH indústria manut'uturciru, se reulmente o mercado é incrcmenll~·
do alravé,, Uo arli fich!lisa1Hl dos crcdiúrios e dus financeiras, linancca·
ras essas Lllle cohrum juros exorbitantes, Com o prnzo de trinta c seis
meses, ~.:riu-st: a seguinte situaçt1o: o homem que nUa pode comprar
um ohjcto pur trinta uniUaUcs cstú pagundo esse objeto cm setcntu c
~o'im:o. Estú-se cnriquecellllo as linunceiras e empobrecendo u pequeli'! c média clussc. porque quem está 11USttndo muito ulto esst."!:-1 juros~
a classe métlia c a clussc prulctúriu,

Esse crediário em trinta e seis meses i: indisciplinado, porque é
um crediário que nüo dá oportunidade ao consumidor, mas só a
quem vende, A população passa o dia recebendo propaganda através
do rúdio ou da televisão. I! um verdadeiro ópio, O pai de famllia cotá
sendo forçado a comprar cada vez mais, e cada vez mais se endividando, Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gcrais-MDB)- Eu i: que
agradeço Senador Agenor Maria.
O Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA) - V. Ex• me
pormitc um aparte? (Assentimento do orador.) Completando o aparte
do eminente Senador Jarbas Passarinho, devo dizer que, para o ano,
essa percentagem anunciada pelo Ministro Reis Velloso, pelo menos
no Nordeste, vai ser maior, Com as últimas cheias, todÓs os
produtos eletrodomôsticos foram destruídos, e todo o dinheiro
canalizado para o Nordeste está voltando para o Sul, para aquisição
de novos produtos,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Isto não contesta.
Pelo t.'Ontrário, complementa.
O SR. lTAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Aliás,
nobre s~nudor Paulo Guerra, V,_ Ex• lembrava, há poucos dias.
nesta Casa, que a agricultura do Nordeste cresceu menos de 1% e o
setor industrial, menos de 5%.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, por outro lado, compete à Oposiçiio brasileira, numa operação crítica c objetiva, levar adiante as
promessas c as alternativas inclusas numa postura internacional
assim ampla e esclarecida. Nu verdade, nós partilhamos a noção
segundo a qual "a evolução do sistema capitalista, no último quarto
de século, caracterizou-se por um processo de homogeneização e
integração do centra, um distanciamento crescente entre o centro e a
periferia e uma ampliação considerável do fosso que, dentro da
perii'oria, separa uma minoria privilegiada e as grandes massas da
populaçiio. E esse:; processos não são independentes uns dos outros:
devem ser considerados dentro de um mesmo quadro evolutivo"
(Celso Furtado, op. cit. pág, 46),
À Oposiçlio, que expressa precisamente as angústias e as
csreranças das grandes massas, cabe lutar pela compatibilização
entre este posicionamento e~terno e sua orgânica interaçào integratiVH cum a implc;mentacão de uma política nacional dcmocratizante e
pluralista. (Multo bem! Palmu. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESJDENTE(Benjamim Farah)- Tem a palavra o nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB) (Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senudorl.;'s;
Neste apagar de luzes desta nossa sessão, desejo felicitar o Senado pelos temas c pelo tom que distinguiram o nosso debute de hoje,
O Senado, como todos sabem, deve ser u Casa onde se analisa e se
debate a política internacional do País,
Aqui vimos·o Líder da Maioria ocupando-se, uma vez mais, do
Trntado Nuclear do Brasil com a Alemanha, e o fazendo, sem dúvi,
du, de modo a merecer u inteira aprovação dos representantes da
Oposiçfoo brasileiill, porquo aqui defendemos esse Tratado, embora
não o conhecêssemos ainda nos seus menores detalhes, dado o sigilo
cm que foi negociado. E u asserção feita pelo nobre Senador Virgílio Ttlvora. de que não havia ruzào pura se nfirmar que sem a aprova·
çào tios Estutlos Unidos o Acordo não seria conclurdo, m~:rccc, na
rculidade, uma rúpidu observação,
Relllmente, sem a aquiescência dos Estados Unidos o Tratado
jamais seria conclttído, mas não tanto pela pressão dos Estados Unitios sobre o nosso Governo, 4uanto pela pressão americana sob•
o Governo du Ah:munlm Ocidentui.
lo sabido- e cu tive ocasião de me referir a este fato- que houve numcrnsus démnrches entre os Governos nortc~amcricuno c ale·
múu sohrc u <.:onvcniênciu ou não de se completar esse instrumento
intcrnacionul ~1uc, Jc certo modo, interferiu com u política de niloprolifl.!ruçtlo tias urmus utômicus.
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entre os dois pulses que para as convergências de interesses,
permite um aparte?
Nossus relações com Buenos Aires assentam em interesses
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro - MDB)- Com permanentes ditados pela Geografia e pela História.
pralcr.
Mas 1: bom considerar, também, que se trata de nosso maior vizi·
O Sr. Paulo Guena (Pernambuco - ARENA) - Permita que nho, c que a Argentina, apesar da aparente dcsagrcçilo de seu
incorpore ao discurso de V. Ex• que c;> Acordo Nuclear Brasil· organismo político interno, é e continuará sendo um grande pais,
Alemanha tem, pura a soberania nacional, a mesma importância com pressupostos de expansão c engrandecimento.
que teve a Lei do Ventre Livre para a eliminação da escravatura no
Os indiccs de vitalidade da economia argentina são tc.stados, ·
Brusil.
significativamente, pelas condições desfavorãveis que perturbam a vi·
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB)- Agrade· da interna do Pais, "Les murs tien bon" - diziam os franceses
quando a França desaparecia, praticamente, como nação soberana,
ço o aparte de V, Ex•.
Concordo com V, Ex•, Sr. Senador Paulo Guerra, cm que esse durante a Grande Guerra Mundial, manifestando, assim, a sua
Tratado representou pura o Brasil, sem a menor dúvida, um passo conliunça na reconstrução do País.
Os alicerces da Nação argentina são sólidos, suportaram crises
decisivo para a nossa independência económica, para o nosso fu·
sucessivas
c suportarão outras, até onde podemos enxergar.
turo ...
Foi
assim
rio passado, quando o manifesto destino da união lc·
o Sr. Paulo Guerra (Pernambuco-ARENA)- Foi este o sen· vou as Provincias
Unidas a vencer a anarquia, a solidarizarem-se as
tido do meu aparte.
sua.• grandes lideranças provinciais, para o objetivo de construir uma
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro- MDB) - Estou nação coesa e próspera, a ponto de atingir a primeira fila na América
concordando com o seu aparte.
Ibérica e impor-se ao respeito Ho mundo.
Esse Tratado foi um passo decisivo para a abertura de ampl~s
Hoje, outros fatores se aliam à consciência da união neccssãria c
perspectivas ao nosso desenvolvimento. A Oposição, por certo, nao indestrutível para acentuar o espírito de argcntinidadc, âncora a
poderia deixar de aplaudi-lo, como o fez.
impedir que o barco desgarre rumos dos escolhos, impelido por
Não sei se agora houve uma ou outra vo·i discordante, entre correntes untagônicas.
os nossos companheiros, mas a verdade é que logo a Banca~a. do
Ontem. visitando esta Casa, o chanceler Angcl Fcdcrico RoblcMDB nesta Casa solidarizou-se com o Governo da Republica, do disse ao Presidente Magalhães Pinto que, no Ministério do Extequando ele concluiu o Acordo com a Alemanha Ocidental, com a rior de seu país - de que hoje é titular - pretende atingir as metas
aquiescéncia, parece evidente, dos Estados Unidos, que com~rcende que havia definido como Embaixador cm Brasília, sobretudo a intc·
ram- e a nossa diplomacia trabalhou com afinco, nesse sentidO- a gração dos dois países no campo do desenvolvimento.
verdadeira significação do ato bilateral que naquele momento se
Essa integração ,; necessária e ur~ente, alcançado-se com ela
firmava, instrumento pioneiro nas relações entre as grandes uma cooperação fraternal, a partir de interesses comuns c, tanto
potências interessadas na não-prolilcração nuclear c as nações cm quanto nossível. a complementari•dadc de nossas economias.
dc.<cnvotvimcnto.
Para termmar, digamos que e confortador vcrincar, ainda, que,
Tumbi:m o nobre Senador Itamar Franco tratou do discurso apesur das tempestades que sopram sobre sua democracia, os
que o Chanceler brasileiro recentemente pronunciou na abertura dos argentinos se esforçam dramaticamente para preservar os pilares do
trabalhos da ONU. Fez uma análise alta, sem duvida à altura dos regime: respeito ao voto, plurípartidarismo, liberdade ampla para a
melhores padrões parlamentares.
Oposição, independência do Legislativo.
Era o que cu tinha a dizer. (Mullo bem! Plllmas,)
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Muito obriga·
do, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
O SR. DANTON JOBIM (Rio de Janeiro - MDB)-:- Mas o ao nobre Senador Orestes Quércia.
que quero, neste momento, frisar é que, realmente, precisamos lixar
O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo - MDB) (Pronuncia
nossas atenções nos grandes problemas nacionais, que, quase sem- o seguinte discurso. Sem re•lsào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. sé.
pre, são também grandes problemas internacionais, problemas que nadares, antes que as luzes se apaguem, quero, neste encerramento
dizem respeito uo ·nosso futuro de nação independente e cm plena de sessilo, levantar a questão, ontem tratada nesta Casa pelo cmi·
ascensão no concerto mundial.
.
nente Senador Virgílio Távora, sobre incentivos do Governo brasi·
O Senado da República tem responsabilí~adcs definidas, repito,
loiro a empresas estrangeiras, hoje denominadas multinacionais,
na ltrcu das nossas relações com as demaiS nações .do mundo,
Da analise dos últimos acontecimentos, Sr. Presidente, somos
sobretudo, no aíã de nos tornarm~s um País. com as ~1mcns~es de obrigados a inferir que o Governo anuncia a protcçilo da empresa
uma grande potência - o que, uhás, para m~m: ni\o e csscnctal brasileira contra a desnacionalização c, ao mesmo tempo em que
convém que niio minimizemos o grau de prtortdade que devemos anuncia essas medidas de interesse da Naçilo, incentiva empresas esreservur i1s nações do Continente Americano, c, entre ·estas, as trangeiras que vêm concorrer com as brasileiras.
nuções vilinhus. Creio que niio será desprimor, para qualquer. dos
Ontem o Senador Virgilio Távora se referiu aos incentivos
nossos vizinhos, reconhecer a peculiar importância de nossa am1sto· dados à Krupp; dias a)rás, o Ministro Severo Gomes prcs•ou alguns
su convivencia com a República Argentina, e, de um modo geral, esclarecimentos públicos a respeito dos incentivos à Krupp: também
com todus us nações da Bacia do Prat11.
falou u respeito dos incentivos u. ELCAT, que ni\o foram tratados
Os dias difíceis que nossos irmilos de além-Prata estão aqui pelo Llder do Governo, Senador Virgilio Távora. Justificou,
atruvessundo, Sr. Presidente, nilo devem iludir, não devem enganar a uindu, as medidas governamentais, no que tange à Cónsul, em Santa
nJ,:;tguóm, sobre a trunsitori~d)lde de ~m doloroso processo de C11turin11.
trunsformuçüo pofftíc•l, socíul e cconômtcu, que, se nos prco~upu,
Sr. Presidente, somos obrigados a entender essa medida, impe·
não nos deve desviar, entrctnnto, do objetivo de uma real, ~fcuva c dindo 11 vendu da Cónsul 11 um11 empresa estrangeira, como propa·
elicuz aproximação, cu da vez mni~r. com a República Argentma.
gandu do Governo, porque, nu realidade, o Ministério da lndústrill e
Não nos intrometemos nos negócios internos desse nobre Pais, c do Comércio já tinha o compromisso de uma subsidiáriu dessa em·
temos conseguido manter, felizmente, boas relações com os governos presu, de que elu n1l0 poderia ser vendida a nenhum grupo cs·
que, ultinuunente, ti:m ocupado u Cusu Rosada.
trungeiro, cm virtude de ter obtido financiamentos e favores do Go·
A bou regra, que o ltamuruti felizmente vem seguindo, nu gestão vcrno brnsileiro.
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porte nilo merece sequer consideração. Ocorre que, para a
produção de bancos, havia pelo menos doze e":' presas de São
Paulo interessadas em instalar novas fáb11cas cm Belo
Horizonte, atendendo A demanda criada pela Fiat. Uma
delas, a Resil, antecipando-se às demais, chc~ou a apresentar
c ter aprovados projctos no COI c no Instituto .de Desende compressores, da qual era associada a Cônsul,
volvimento Industrial de Minas Gerais. Foi, todav1a, barrada
Ontem, o Senador Virgflio Távora, falando nesta Casa, justiem suas intenções, desde que a Fiat lhe negou a "carta de
ncou as medidas de incentivos a Krupp, inclusive, disse, à certa alintenção de compra", por estar negociando a vinda da Elcat
tura: "A Krupp, entrando em qualquer linha em que haja compepara o Brasil, agora já devidamente amparada pelo MI C.
tição com o empresariado nacional, não se beneOcia dos inéentivos
dados".
Sr. Presidente, as informações silo essas que lemos. 1: evidente
Sr. Presidente, temos poucas oportunidades de buscar infor- que contrastam com aquelas trazidas pelo Udcr do Governo nestp
mações, principalmente nós da Oposição, porque aos Senadores da Casa. Não duvidamos do Lfder do' Governo, apenas trazemos
Situação resta a grande possibilidade de obter dados nos Ministérios, informação de um jornal sério que contrasta com o que foi dito pelo
junto no Governo. Por isso, temos de nos spcorrer, sempre, das no- Líder do Governo.
ticias lrazidas pela imprensa c, muitas vezes, tenho sido criticado por
1: o que faremos sempre, procurando trazer a este Plenário, a
isso. Mas, continuo a trazer os elementos da imprensa, porque, esta Casa, nossa preocupação, nossa palavra, objctivando a defesa e
talvez, seja uma das ünicas fontes que nós, da Oposição, temos para a proteçilo da empresa brasileira.
buscar dados e informações, analisarmos e fazermos o nosso próprio
Ainda recentemente, Sr. Presidente, ouvíamos um cidadão de
julgamento.
prestigio, ~·destaque politico cm São Paulo, dizendo que devíamos
Hoje. o jornal O Estado de S. Paulo faz um comentário a res- proteger a nossa llngua, as nossas tradições, porque a economia, realpeito dos incentivos à Krupp, dos incentivos à ELCAT.
mente, deve ser internacionalizada. Somos contra a opiníilo daquele
1: evidente e está aqui o nosso eminente companheiro Itamar distinto cidadão, porque atrás da desnacionalização da economia
Franco.- que o meu discurso não pretende ter a miníma conotação das empresas virá, evidentemente, a desnacionalização dos costumes,
bairrista, a mínima conotação paulista, porque estamos de acordo da tradição c até da própria Ungua. 1: por isso, Sr. Presidente, que,
com as instalações das empresas em Minas Gerais. Somente quanto desta Tribuna, sempre deveremos apelar para o Governo no sentido
à forma dessas instalações i: que discutimos.
de maior esforço na protcção da empresa brasileira. Poderemos conO jornal O Estado de S. Paulo, edição de hoje, diz o seguinte:
~ordar com o advento de empresas estrangeiras, de que ni!o façam
"Trata-se dos casos da Krupp e da ELCA T, para ins- concorrência à empresa brasileira.
talação de unidades em Minas Gerais. Com referência ao
O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ- ARENA)- Permite V. Ex•
primeiro, disse o Sr. Ministro da lnd~stria e do Comércio um aparte?
Que "o sctor de bens de capital evidencia um amplo mercado
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo - MDB) -Tem o
eque o Governo impôs à Krupp a exigência de, nos sctorcs
cm que ela competir com indústrias nacionais, já instalada, aparte o nobre Senador Jarbas Passarinho.
obedecer aos mesmos índices de nacionalização alcançados,"
O Sr. Jarbas PIWirlnho (Pará- ARENA)- Muito obríga~o
Em seguida, diz o mesmo jornal, em editorial, portanto, sob a pela deferência, o que prova ama incoenlvcl voçaçio para alitudea
de maioria. V. Ex• deu-me o aparte c eu queria dizer que ele será
sua responsahílidadc:
Após analisarmos o projeto da Krupp cm Minas Gerais, breve. Apenas para dizer-lhe que o Senador Virgflío Távora n~o se
constatamos que dos 23 produtos que constam de sua futura encontra presente porque foi chamado ao Palácio do Planalto para
linha de produção apenas dois ainda não silo produzidos no tratar de assuntos relacionados com a sua área da Vice-Lidcrança.
Brasil. E mais, para um investimento total de CrS 169
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo - MDB) - Sinto,
milhões, .o aporte de capital estran~eiro 1: d~ somente
inclusive, estar falando sem a presença dele. que eu não o vi sair c
CrS 35,3 milhões, enquanto os financiamentos mte:nos a, nessas questões de tempo, aqui, no Senado, hâ coisas muito relativas.
cargo· de instituições oficiais se elevam a. CrS 60 .milhões.
As vantagens de falar na tribuna, passam a ser, muitas vezes, desvanA lei sobre o capital estrangeiro veda ta1s financmmentos tagens, porque nos inscrevemos c não temos, sequer, condição de per•
onciais c, assim, abre-se novo precedente e futuro fo~o de ccber se poderemos falar ou ni!o. Por isso cu nilo quis perder a oportunídude de falar.
atritos.
O Sr. Jarbaa Pw.arlnho (Pará- ARENA)- Não creia V. Ex•
Ainda ontem, quase no encerramento do discurso do Senador que eu esteja fazendo reparo, com alguma idéia subjacente de critica
Virgllio Távora, o Senador Evclásio Vieira levantava esse mesmo à sua atitude, Absolutamente. Até porque, de fato, não teremos a
ponto - e em virtude de estar encerrando o seu discurso o Senador possibilidade dé ficar sempre cm atitude ética de esperar que a pessoa
Virgllio Távora nllo respondeu - referindo-se a informações que deva estar atenta ao nosso discurso esteja presente. Nem sempre
oriundas desse jornal c dizendo que a Krupp vai fabricar 23 pro- isso será possrvcl. Se for passivei, muito bem. Quero dizer que estou
dutos, dos qunis 21 por empresas brasileiras. Por outro lado, Sr. Pre- plenamente de acordo com a tese de V, Ex• de defesa da vitalização
sidente, nós temos também os incentivos dados à Elcat, e sobre isso da empresa privada brasileira, em relação a qualquer beneficio que
continua o Jornal O Estado de S. Paulo, no editorial de hoje:
se possa dar um capital estrangeiro que, no meu entender, só deve ser
No caso da Elcat, empresa com participação italiana a feito quando o próprio capital nacional não puder, com todos os
ser implantada em Bctim pura produúr bancos, tanques de auxilias do próprio Estado, responder pela sua finalidade, pelo
gassolina e sílcncíndores pura a Fiat Automóveis - cujo objctivo procurado. Não querendo entrar nesse terreno, com maior
projeto foi aprovado pelo ministro Severo Gomes, con- profundidade, apenas. ficando na superficialidade, cu diria a V. Ex•
trariundo decisão do plenário do COI - os argumentos são que precisamos estar atentos para a tese atual do Governo, da
pouco .convincentes. Ju~tincando. sua decisão, anrmou o desconcentraçilo do poder industrial. Talvez isso explique muita
titulur do MIC que "as concorrentes paulistas da Elcat pre- coisu, explique por que determinadas soluções não sejam or.todoxatendiam transportur esses componentes a 1.200 quílômetros, mcntc pcrfcitus mas, o por que, por exemplo, de São Paulo estar sende São Paulo a Minas Gerais (sic)", até com perigo de dani- do objeto de uma falta de preferência como poderia acontecer
nclo-los durunte o transporte. o argumento de danos no trons- digamos, no caso da llorreyard, s6 pura trazer um exemplo h vista,
Somente com a intervenção do Ministro dn Fazenda foi que o
povo brasileiro tomou conhecimento de que já existia esse compromisso. Portanto, o Governo brasileiro não pode parêeer como
grande protetor, impedindo a desnaeionalizaçilo, porque, na realidade, já existia esse compromisso anterior; assumido pela empresa
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-220No momento em que essa Empresa se nacionalizou, foi desejo do
Presidente da República, do Governo atuul, fortalecer o grupo
financeiro do próprio Rio Grande do Sul, como uma forma de pôr
nu prúticu, a tendência da desconcentração industrial; o que estamos
verificando, por exemplo, Minas Gerais, nu tentativa de fotalccer a
sua própria economia, i: para nós altamente louvável, mesmo que
isso signifique, cm comparação ideal, alguma injustiça ou alguma
desvantagem com os pleitos que o próprio Estado de São Paulo
fizesse. Isso, digo a V, Ex•, só cm termos superficiais, Não tenho
condições, confesso, neste caso, porque não o conheço para me
aprofundar no seu mérito, mérito que deve caber ao Vicc-Lídcr Virgí·
lio Távora.

nós o que for melhor pum o Brasil. O que for melhor para o Brasil
serl1 melhor para Suo Paulo, pura o Pará c para Minas Gerais,
O SR. ORESTESQUI::RCIA (São Paulo- MDB)- E melhor
proteger a indústria nacional, mesmo sendo de São Paulo, do que
proteger a indústria estrangeira.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Acredito plena·
mente. Mas, como nem a União Soviética pode-se desenvolver sem
capital estmngciro, como ainda hoje vai buscá-lo nos Estudos Uni·
dos, para desenvolver seus recursos petrolíferos da Sibi:ria, o que
nós precisamos é, dentro da gnrnntia de que o centro de decisões não .
escape de nós, trazer o capital que for necessário para a própria incre·
mcntação da produção nacional.

O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo- MDB)- Agrade·
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo-MDB)- Agradeço
ço o aparte de V. Ex•. inclusive, porque a sua opinião coincide com o aparte de V. Ex•, com o qual estou inteiramente de acordo,
a minha, no sentido da proteção à indústria brasileira. Com relação
O Sr.ltamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Permite V. Ex•
ao aspecto do incentivo do Governo a Krupp e à Elcat, de maneira
nenhuma tive intenção de tentar defender os interesses de São Paulo. um apurtc?
Trata-se da proteção a empresa estrangeira, a Krupp, que, segundo o
O SR. ORÉSTES QUtRCIA (São PauÍo-MDB)- Ouço com
jornal que li, irá fabricar 21 produtos dos 23 do seu total, que prazer.
concorrem com empresas brasileiras, Evidentemente, não queremos
O Sr. Itamar Franco (Minas Gcr:lis- MDB)- Senador Ores·
proteg"cr mais o interesse de São Paulo do que o de Minas Gerais,
tes
Quércia,
para situar mais uma vez a minha posição, face a
porque nos interessa, realmente, a descentralização. V, Ex• ainda
assistiu, recentemente, a decisão do Governo, em que o novo pólo "Krupp" cm Minas Gerais. Claro que todos aqui somos Senadores
petroquímica foi para o Rio Grande do Sul sem que cu, como Sena· da República, mas tambi:m representamos o povo cm suas
dor de São Paulo, me levantasse pura dizer absolutamente nada, regional idades e em suas condições locais de vida. Jú tive oportuni·
quando, cm São Paulo, existiu um. movimento muito sério, muito dade de dizer que vejo aspectos positivos nessa implantação cm Mi·
grande pura que fosse aumentado u capacidade de seu pólo. nas Gerais. O Senador Jurbas Passarinho lembrou muito bem aquilo
Realmente acredito na necessidade da descentralização, Acredito em que preconiza, e costumo dizer aqui, o famoso c decantado 11 Plano
Brasília, acredito na grande visüo de Juscelino Kubitschck em Nacional de Desenvolvimento: a dcsconccntraÇr,o industrial neste
País. Nós defendemos essa desconcentração. Lembrava ontem ain·
construir Brasília, acredito que hl1 necessidade da povoação ...
da, que o Governo brasileiro devia estar atento à posição do
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Permite V. Ex• empresariado nacional. Dizia inclusive, que, por se tratar de uma
um aparte? {Assentimento do orador,) O elogio dado ao Presidente indústria de hcns de capit~J!. a sun dirt:ção devia caber a brasileiros.
Juscelino Kubitschek e inteiramente cabível, só que ele entra nessa Essa a nossa colocação, saudando a Krupp em Minas Gerais, mas
estória como Pil<ltos no Credo. Agora, ainda se V. Ex• permite a chamando a atenção, c estou certo de que o Governo Fedem! hí1 de
complementação do meu aparte, diria: veja como de fato determina· estar atento n isto, parn a defesa do empresariado nacional e a posdas soluções podem não ser ortodoxas c no entanto, cm termos na· sibilidade de que ela venha a ser dirigida por brasileiros. Muito abri·
cion:.ais, s~:rcm as pn:l"eridas. Dou um exemplo: i: quanto a Minas gado u V. E.~•
Gerais, a favor do novo pólo de exportação ...
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo- MDB).:.. Agrade·
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Como i: dilicil ... ço o aparte de V. Ex• e estou inteiramente de acordo com ele; inclusiO Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Não! Nilo i: difí· ve, ontem, durante os debates, V. Ex• realmente, repetiu isso, bem
cil para nós. Quando falo, como homem do Norte, i: dificil, porque como o nobre Senador Roberto Saturnino: que o Governo teria
nós ainda temos uma desvantagem muito grande, embora seja como condições de pressionar n empresa no sentido de que a maioria fosse
brasileiro, muito preocupado cm relação no problema de Minas de capital brasileiro, porque, realmente, a produção de bens de cu pi·
Gerais. Acho mesmo que uma instabilidade de Minas Gerais signifi· tal i: estratégica, da mesma forma que o petróleo, como muito bem
cu um instabilidade económica do Brasil. O Senador Evclúsio Vieira, lembrava aqui. ontem, aquele representante do Estado do Rio.
aqui presente, também está muito preocupado com a posição de
O Sr. Evehisio Vieira {Santa Catarina- MDB)- Dú licença
Santa Cat<lrina, no cone sul brasileiro; uli:m dos nossos tradicionais V. Ex• pura um aparte?
problemas do Nordeste e do Centro-Oeste. Veja V. Ex•, nobre Sena·
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo - MDB) - Com
dor Orestes Qu1:rcia, que nindu hoje tivemos umn avant-premiêre
prometida pelo Senador Alexandre Costa, sobre u qucstuo de muito prazer.
Curajás. Se a política brasileiru fosse apenas incrementar a exporta·
O Sr. Evehisio Vieira (Santa Cntarina - MDB) -Tenho tri':s
ção, posso gar:mtir a V. Ex• que mais 25 milhões de toneladas de observações u fazer diante do desenrolar do pronunciamento de
minério de ferro exportadas seriam muito mnis econom'icamcntc fei- V. Ex• Primeira dci:IS: tive oportunidade de dirigir referências elo·
tos polo aumento das exportações atuais da Vale do Rio Doce, do g-iosas ao comportumento do Sr. Severo Gomes, titular do Ministéque pela abertura de uma nova frente. Disse-me o Ministro das rio da I ndústriu ~..: do Comércio, mais isso não impede que cu fuça
Minas c Energia que css<1 diferença de 7 para I, quer dizer: cada 7 tamb~m as uinha~ críticas, naqueles pontos f.!ffi que cu uchar
cruzeiros que ele aplica para <1hrir a nova frente de C11rajús, nccr.:ssC1rios. Cônsul: V. Ext~ fe1. uma críticu iL intervenção do Govercorresponderia paru o mesmo efeito u um só cruzeiro udícíonudo nu no d;.1 4ual por um imperativo dr.: consciência, tenho que dizer que
Vale do Rio Doce. No entanto, para nós, aquilo i: vital.!! importante dis~.":ord~l.
qu~: se dcscnvolvu, n partir· dali, um processo de enriquecimento nuO SR. ORESTES QUI::RCIA (SUo Paulo - MDI!) - Ao ho
cionul, mns que se deixe, puru o Purú, alguma coisa que niío sejam os
ramosos buracos que Minas Gerais herdou na mesm<1 politica. Dai que nUo foi hem assim. Eu critiquei u colocuçUo cm termos dt: propucu mostrur que o meu objctivo não foi salientar que V. Ex• cstú aqui g.undu do Governo, nt:stt: cuso, porque nu reulidndc, estou
se setorizando, upenas, como Senador de Si\o Paulo: V. Ex• i: um um piamente de acordo com u suu atitude cm ter ('lrotcgido u nno venSenador do Brasil, evidentemente. Em primeiro lugar, é melhor paru da do Cônsul. Acontece qu~ esta proteçi\o jú existiu num comrromis-

,.

-221soda 'emprcsu subsidiária da Cônsul, que não poderia, realmente, ser
transferida. Eu somente quis dizer o seguinte: que talvez o Governo
tenha usado esse assunto pura propagar a defesa; e com razão, por·
que- quem sabe-, se cu fosse o Governo também faria o mesmo,
pura propagar aos quatro cantos do Pais, a proteção à indústria
brasileira, du mesma forma que protegeu, com a aquiescência da
Nação. Como tive oportunidade de dizer aqui, num aparte, recente·
mente, ao Senador Virgílio Távora, não tenho nenhuma restrição
com relação u atitude do Governo na proteçilo da permanência da
Cônsul com o capital brasileiro. Nenhuma! Apenas acho que este
assunto foi usado para que o Governo tivesse um veículo de propnw
gunda para dizer: "Estamos protegendo a indústria brasileira". Só is·
so.

O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina- MDB) -Nilo. Ainda
assim pediria permissão uo Senador Orestes Quércia, para discordar.
Acho que o Governo agiu certo, e até com violência, porque a
Philips poderia ter sacramentado a compra. Nilo há lei no Brasil que
impeça a venda da Cônsul à Philips. Apenàs a Philips e a Cônsul res·
peitarum a violência do Governo Federal. Mas nós o aplaudimos,
porque o interesse da Philips cru adquirir a fábrica produtora de
compressores. e aí ela passaria a impor os preços para as demais
fabricantes brasileiras de refrigeradores.
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo- MDB)- Somente
para um contra-aparte rápido. Existia um compromisso da empresa,
de que ela não seria vendida a estrangeiros.
O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina- MDB)- Enquanto ela
tivesse os financiamentos. Correto?
O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo - MDB) - E elu
teve, Excelência.

o Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina- MDB)- Mas nu hora
em que ela resgatasse o financiamento, ela poderia ser vendida.
O SR,.ORESTES QUtRCIA (São Paulo - MDB) - Bem,
então nilo foi tanta u violência do Governo, porque realmente ele
cumpriu o acordo quetinhu com a firma.
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O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina- MDB)- Nilo. No entendimento havido entre as duas empresas, era necessário apenas.que
a Philips entregasse o dinheiro à Cônsul, e esta resgatasse o seu compromisso com os bancos oficiais e ela seria transferida, tranqUilamente, e o Governo não poderia impedir. Mas é que a Philips
aceitou, porque tem outros interesses dentro do Brasil. E a Cônsul
aceitou. inclusive, registre-se. que o Governo anunciou aos Diretores
da Cônsul de dar o respaldo financeiro àquela empresa cutarinense.
mas até há dias, segundo estou informado, por pessoa digna de crédito, este apoio atnda não foi prestado e esta empresa e os catarinenses estilo na agradável expectativa de que o Governo venha a auxiliar esta empresa catarinense, nacional. Em relação à Krupp,
também sou daqueles que participa da idéia de que o Governo errou
em dar incentivos, estímulos econômicos, financiamentos atê excessivos, para uma multinacional que vem produzir. provavelmente,
em 90% daquelas áreas onde já estilo atuando empresas nacionais,
que se registre: locais em que empresas nacionais estilo disputando
mercado interno acirrndamente. Se fosse paru a Krupp instalar, em
Minas Gerais, uma nova empresa purn produzir uquilo que nós nilo
produ1.imos no Brasil nós concorda riamos. Mas nilo. Alguém dirâ:
"Mas quem deu o dinheiro foi o Governo de Minas". Mas o Sr. Au·
reliano Chaves é apenas o Embaixador do Presidente du Repúblicu;
foi designudo puru ser o Governador de Minas G':rui.'; deve est~r,
obrigutoriumentt:, sintonizada com n poHticn economtcn linunce1ra
do Governo, dentro dos intere~ses nacionais. Agora, uma última consideraçi\o, e aproveitundo o que V, Ex• jâ ubordou, ussim como. o
Senador Jurbus Passnrinho, mus que é importunte nós focalizarmos,
porc.1uc scr!t motivo de, pelo menos, uns dois pronunciamentos que
farei brevemente aqui. O Governo ununcin u suu intenção de dcsccn·
tulizaçi\o industriul no Brusil, mus ni\o executu, ni\o pruticu. O CBf

continua aprovando projetas, principalmente, pura Silo Paulo. Nos
últimos anos, nilo foi menos de 50% que Silo Paulo recebeu, depois o
Rio de Janeiro, sendo que 90% das empresas que pr.oduzem bens de
capital, estão no eixo Rio-São Paulo; agora estilo indo para Minas.
E 0 Nordeste'/ E o Sul, meu Estado de Santa Catarina? O Governo
precisa cumprir o que está prometendo, o que diz o PND. de proceder a descentrulizaçilo, de dizer, inclusive, que os projetas para Silo
Paulo nilo serão mais para o ABC, serilo lâ para Presidente Prudente ... puru áreus distantes, descentralizar. Muito obrigado
Senador.
O SR. ORESTES QUtRCIA (Silo Paulo - MDB)- Cam·
pi nas.
O Sr. Jarbos Passarinho (Pará- ARENA)- Ou Ourinhos.

O Sr. Eveláslo Vieira (Santa Catarina - MDB) - . , . para
lireas distantes, para descentralizar. Muito obrigado u V. Ex•,
Senador.
O SR. ORESTES QUtRCIA (São Paulo) - Agradeço o
aparte. Realmente, de acordo com todas as observações de V. Ex•,
principalmente, quanto à última delas que quero rememorar, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) (Fazendo soar a
campainha.)- Quero lembrar ao nobre orador que às 18 horas e 30
minutos teremos uma sessão conjunta do Congresso Nacional.
O SR. ORESTES QU~RCIA {Silo Paulo- MDB)- Perdoeme V. Ex•. Sr. Presidente, mas eu gostaria de lembrar a V. Ex• que a
sessão ordinúria tamb~m termina às 18 horas c 30 minutos.
Mas, somente pura encerrar. Sr. Presidente, quero dizer ao
nobre Senador Evelásio Vieira, a quem agradeço o aparte, que realmente a aescentralização deve ser efetivada. !O muito mais fácil continuur a investir numa área onde já exista infra-estrutura, por ser
muito mais barato. conforme salientou o nobre Senador Jarbas
Passarinho, no que tange a Carajás. Mas, na realidade, o Governo
deve, no investimento, gastar mais, se for preciso. para descentralizar
a economia brasileira.
Mui to obrigado. Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Tem a palavra o
nobre Senador Diiceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado pura uma sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do
veto aposto ao Projeto de Lei n• 3, de 1975- CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando pura a de amanhil a seguinte:

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 376, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos anuis do Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo
Senhor Chefe do Estudo-Maior do Exército, General Fritz de
Azevedo Manso, saudando, na ocasião da cerimônia de entrega das
espadas, aos Generuis-de-Brigadu recentemente promovidos, e publicudos nojornul O Dia, em 29 de agosto del975.

-2Votnçi\o, em turno único, do Requerimento n• 377, de 1975, di>
autoria do Senhor Senudor Vusconéeios Torres, solicitando u trunscriçi\o, nos anuis do Senado Fcderul, do discurso do excelenllssimo
Senhor Gencrul Moacyr Pereiru em agradecimento à saudaçilo do
Chcl'c do Estado-Mnior do Exército, General ·Fritz Manso, nu
ccrimônin de entregn de espudus reulizudu em Brusíliu, e publicudo
no jornal O Diu, em 29 de agosto de 1975.

-222-3Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lcgislntivo n•
13, de 1975 (n• 13-B/75, nu C:imara dos Depullldos), que uprovu o
texto do ucordo de cooperução técnica, firmudo entre o Brasil c o
Canudá, em Bruslliu, u 2 de abril de 1975, tendo

PARECERES; sob n•s 336-A c 337, de 1975, das Comissões:
-de Relações Exteriores, fuvorávcl, com a emendu que aprcsen·
tu de n• 1-CRE: c
-de Educação e Cultura, fuvorávcl.

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
32, de 1975, de autoria do Senhor Senador José Esteves, que
acrescenta parágrafo ao artigo 37 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro
de 1966 (Código Nacional de Trânsito), disciplinando a localização
dos canos de escapumento dos caminhões e ônibus movidos a óleo
diesel, tendo

Pareceres, sob n•s 309 e 310, de 1975, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com ns cmcndns, que
aprcscntu, de n•s I c 2- CCJ:
-de Transpories, Comunicações e Obras Públicas, favorável uo
projeto e às emendas da Comissão de Constituição e Justiça,

;·'.'

-5Discussão, em primeiro turno (upreciuçüo preliminar da juridicidadc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n• 86, de !975, do Senhor Senador Vasconcelos·
Torres, que altera o urtigo 463 da Consolidação dus Leis do Trubalho, aprovuda pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, c
di1 outras providências, tendo
PARECER, sob n• 297, de 1975, du Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidudc.
O SR, PRESIDENTE (Benjamim Farah) sessão.

Está encerrada a

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 25 minutos.)

1::
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13011 Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 10 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, BENJAMIM FARAH
E LOURIVAL BAPTISTA

Às 14 horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
iniciantes, o mestre de jornalismo, Anlbal Fernandes, scntcnc•ava:
"0 fato é sagrado. O comentârio é que' é livre". Nas suas
Adalberto Sena - Altevir Leal - Cattctc Pinheiro - Jarbas
Passarinho- Renato Fran~o- Alexandre Costa- Virgllio Távora páginas, tocando nas palavras para fazê:las veiculo de mudanças,
- Domício Gondim - Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Antônio Pedro de Figueiredo, o mulato afrancesado, de idéias
Freire- Paulo Guerra - Lourival Baptista- Ruy Santos - ·Euri· socialístas, nas metades do Século XIX, fez escola c deixou um exemco Rezendc - João Cahnon - Amaral Peixoto - Roberto plo constantemente reavaliado nos estudos de Amaro Quintas, MarSaturnino- Benjamim Farah- Magalhães Pinto- Orestes Qu~r cos Vilaça .. Vamireli Chncon, os qu~ mais de perto cstudarai!1essc
grande inovador, nascido cristãmcntc numa manjedoura, cm
cia - Orlando Zancancr - Lázaro Barboza - ltallvio Coelho Saldanha Dcrzi- A~cioly Filho- Leite Chaves- Evclásio Vicirn Jgurussu.
'
foi no Dl,rlo de Pernambuco que Mauro Mota inovou o
-Otair Bccker- Daniel K:ricger,
jornalismo de crítica literária, com um Suplemento especialmente
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número bem feito, em que os colaboradores são os nomes mais expressivos
das Letras Brasileiras. Nessa verdadeira escola de futuros mestres da
regimental, declaro aberta a sessão.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da ·presente literutura, conviveram, igualmente, numa "república das letras",
sessão, face à aprovação pelo Plenário de requerimento do Sr. Sena· novos, novíssimos até, c os veteranos. Dali saíram os Virginius da
dor Marcos Freire c outros Srs.1lcnadores, será dedicado a comemo- Gama c Mello, os Eduardo Portclla, os Nelson Saldanha, os Edmir
Domingues, os Edson Rcgis, nomes que representam muito c tamrar o Sesquicenten:lrio do Diário de Pernambuco.
bém muitos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Guerra, que falará
Não há pernambucano que nào seja seu feitor. Não há
cm nome da Aliança Renovadora Nacional.
posicionamento nordestino que não tenha sido objcto da sua paixão.
Nilo hA campanha brasileira que não haja cmpalmado. O Dl,rlo é
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco- ARENA) (Em nome
da ARENA pronuncia o aeJ111lnte discurso. Sem revlllio do orador.)- realmente uma presença quotidiana na vida nacional.
Exm• Sr. Presidente, Exm•s Srs. Senadores; Exm• Sr .. Scnador João
O Sr, Ruy Sanlos (Bahia - ARENA) - Permite V. E~• um ·
Calmon, ·Do. Presidente do Condomfnio Associado; Exm•
aparte1
Sr. Jornalista Nereu Bastós, Superintendente dos Diârios Associa·
dos de Recife; Exm• Sr. Jornalista Edilson Cid Varela,
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) - Com
Superintendente dos Diários Associados cm Bras!lia; Jornalistas
muito pruier.
Gomes Maranhão, Glndstonc Vieira Belo, Leonardo Silva c lvard
O Sr, Ruy Santos (Bahia- ARENA)- Estã V. Ex• expriminMoura:
do o pensamento do nosso Partido, cm torno dos 150 anos desse
A história do Dl,rlo de Pernambuco é um permanente encontro
de afctividade com o Brasil. Por isso, nada mais justo que a grande órgão da imprensa brasileira, que foi o Dl6rlo de
manifestação do Senado da República, no reconhecimento a essa Pernambuco. Fui, também, "associado", desde 1946, conforme
consta da minha carteira profissional. Estou licenciado de rcdatorinstituição nacional, que é o Dl,rlo, jornal sobre o qual nilo pesam as
nódoas do tempo. A sua vida é um renascer permanente, na busca de chefe dos associados na Bahia, porque vim exercer o mandato.
Minhu admiração pelo Dl,rlo de Pernambuco não é por esta vinculafidelidade ao passado, pelos caminhos de um presente exigente na
çílo profissional, ou cmprcgatlciu que tive com os Diários Associaconstrução de um futuro livre.
dos; minha admiração por esse órgão de imprensa vem através
Tal como a ser fiel às teses de um dos seus mais ilustres colabo·
radares e ex-diretor, o eminente brasileiro Gilberto Frcyrc, que dessas figuras admiráveis como Anlbal Fernandes, a quem V. Ex• se
desenvolveu os estudos do tempo trlbio, acomodndor de três referiu, como o grande poeta Mauro Motn, como Olfvio Montenegro, como Nilo Pereira, como Silvio Rabelo. Acho mesmo que todas
momentos .•
Fazer o registro do scsquiccntcnário do D"rlo é referir I50 anos as grundes figuras da inteligência pernambucnna passaram
de vidu politica, social c econômicu do Pais. Nada se passou entre obrigutoriumente pelas colunas do Dlirlo de Pernambuco. Isso sem
116s, sem u sua particípnçilo.
fulur nesse jornalista honorário, que é esta grande figura
A sua sede, no Recife, foi reduto democr(ltico no acompanha·
pernambucano Antiógcnes Chaves. Assim, esses nomes todos, que
menta das lutas aliadas, nu Europa, quando do seu telégrafo pula· colaborurum, que serviram uo Diário de Pernambuco fizeram com
vum as noticias libertárias.
que ele fosse a grande trincheira du liberdade, nos seus 150 nnos de vi·
Em sua redução, em gritos pedagógicos aos "focas" c redutores du,

-224pelos idos de 1931, e conseguiu que esse grande Jornal passasse a integrar a rede, hoje tt1o brilhunte c eminentemente dirigidu pio nosso
grunde colega, Senador Joiio Calmon. Quer também, por ser hoje o
"Dia da Imprensa", referir-me ao grande Herbert Moses, de tão
saudosa memória, aquele quase eterno Presidente da Associaçilo
lo como um prcscnh: c nunca um absentefstu
Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, E quero, pura ressaltar o
1':: um di:írío, este Diário de Pernambuco, no seu modo de ser
valor da Imprensa, dizer a V, Ex•. que se referiu à Guerra do Para·
participante.
Por isso, quem passa no centro do Recife, uo vê·lo ·caindo das guai, que lá no meu longínquo Muto Grosso, na distante Cuíabú,
rotativas nos olhos do leitor, sabe que ali estú a fó pernambucana a se pelos idos de 1859, foi fundado o primeiro jornal. Lú nilo existiam
nessa época, prédios, nem energia elêtrica; não existia quase nudu,
multiplicar nas suas páginas, confundindo.se no seu nome,
mas existiam íntclígêncía e corações brasileiros que se traduziam na
representando-se na sua história,
O Diário, Sr. Senador João Calmon, ilustre parlamentar necessidade de comunicação de massas, naquela pequena e reduzida
brasileiro c diretor deste festejado, ó a irredutibilidade pernambuca· população, que se encarregava de conquistar uma grande úreu pura a
nossa Pátria, Congratulo-me com V, Ex• por falar cm nome do
na máis visível.
Contemporâneo dos primeiros anos da Independência, a praça nosso Partido no "Dia da Imprensa", quando comemoramos o
"rccifensementc" rebelde e brusileiramente popular, onde se situa. sesquiccntenário deste grande Jornal, Diário de Pernambuco. Muito
chama-se oficialmente Praça da Independência, Na voz do povo é a obrigado.
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) "Pracinha do Diário", O diminutivo evidencia a intimidade popular
com o seu ponto histórico de encontro c de rebeldia, e a substituição Agradeço o aparte do eminente Senador por Mato Grosso, que
de Independência por Diário é a mesma coisa que um exerclcio de expressa bem a significação, na vida nacional, do '>lárlo de
Pernambuco.
sinônimos.
Nesse jornal correram teclados de máquina, nas urgências das
Um lance de olhos no seu passado vai mostrar a sinonímia entre
Independência e Diário. Foi assim, quando em 1827 bateu-se pela madrugadas, grandes nomes de vivos e mortos. lntímos de sua reliberdade de ímprensu, tanto quanto untes de 1964 não s~ dução, nomes como Nereu Bastos, Gomes Maranhão, Antiógenes
amesquinhou unte os arreganbos dos que pensavam em enxovalhar, Chaves, l'aulo Cabral, Hilton Mota, Wilson Lustosa,
Jornal engrandecido por um Álvaro Líns quanto um Antonio
pcrman~.:ntemenh.:, os valores mais castiçamente brasileiros. Foi
assim nas lutas abolicionistas, nu Revolução Praieira, na Guerra do Camelo; tanto um Wladímir Maia Leite quanto um Padre Lajes
Gama; tanto um Joel Pontes quanto um Mário Sette; tanto um João
Purugu<~i.
Jornal preocupado com os burgos interioranos, em cuja Albe~t? quant~ um Luiz Ayala; tanto um Paulo Malta quanto um
''Página dos Municípios'', sabiamente orientada, em largo período Olcgano Manano; tanto um Gladstone Vieira BeiJo quanto um
por Samuel Soare~, viabilizou~sc: a informação dos mais longfnquos Austro Costa; tanto um Arnoldo Jambo quanto um Guilherme
rincõcs do Estado. É o mesmo jornal para cidadãos do mundo, onde Auler. Tanto um Tadeu Rocha quanto um Luiz Delgado; tanto um
o acompanhamento da vida internacional nunca lhe foi ausente. Seja Edwigcs Sá Pereira quanto uma Helena Pessoa de Queiroz Gomes;
com Gilberto Amado, Oliveira Lima ou Chateaubriand, no passado, tanto um Renato Carneiro Campos quanto um Jordão Emerenseja com Costa Porto ou com a interpretação crítica e lúcida dos seus citlno, tunto dos linotipistas, revisores, diugramadores anônimos
jovens colunistas Paulo Craveiro, Edmundo Morais, Lúcio Costa, quanto dos jornaleiros e das bancas de revista e jornal,
Quero, em nome da Aliança Renovadora Nacional, teste·
Marco Aurólio de Alcântara, Leonardo Silva, Ricardo Carvalho ou
munhar o gesto de apreço - e o faço com vaidosa alegria de perGaribaldi Sá.
Jornal da paz e. jornal da guerra. Jornal da paz, no esforço nambucano- do Senado Federal ao velho Diário da "Pracinha' ,
O Sr. Milton Cabral (Paraíba- ARENA)- Permite V. Ex•
permanente pela aproximação entre os homens, pelo contributo à
promoção social. Jornal da guerra, no noticiário dos grandes confli· um aparte'!
tos de 14 c 39, como igualmente jornal guerreiro, da primeira linha,
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco- ARENA)- Com
muito prazer.
na «Impunha pela SUDENE e pela rcdemocratízaçào.
Jornal de parlamentares, Jornal de Rosa c Silva, de Carlos Lira
O Sr. Milton Cabral (Paraíba- ARENA)- Quando V. Ex• se
l'ilho, de Costa Porto, de Nilo Pereira, de Gilberto Freyre, de Gil·
dirige <lo Plcnilrio do Senado Federal pnru congrutu\ar~se pelo esqui~
berto Osório, de Andrade Uma Filho, de Osório Borba, de Aníbal centenário do Diário de Pernambuco, no "Diu da Imprensa", nós, da
Fernandes, de Barbosa Lima Sobrinho, de João Cleofas, de Navais
Paraíba, nua poderíamos ficar ausentes a essa manifestação. O
Filho, de João Culmon, Jornal do património nacional. Nada Diário de Pernambuco, embora tenha este nome, ó tambóm, podemos
repito - tiio rcp~esentatívamentc brasileiro como esse jornal, que dizer, um jornal do Nardeste, Acostumei-me, desde criança, u ler o
valorizou estudos inovadores de pernamb"canos excepcionais, que
Diário de Pernambuco; e o fiz durante toda a minha juventude, vida
ucolheu gostos populares, sendo tão comum quanto o frevo de rua,
universitária, profissional e política no interior da Puruíbu. O Diário
colorindo-se com as cores campeiis dós nossos clubes esportivos. de Pernambuco tem profunda penetração em nosso Estado, e umu
Jornal da especialização, da soOstíficação de informações técnicas e curiosa marcu; ê que a sua pujun~u, o seu crescimento, a sua
da levct.a generulizante de tópicos da crónica social.
importância aumentou muito nus mãos de um puruibano c
O Sr. ltalívio Coelho (Mato Grosso- ARENA)- V, Ex• me Scm1dor, que foi Assis Chateaubríund, conterrâneo meu, da pequena
permite u·m apurtc'?
cidade de Umbuzeiro, na fronteira de Pernambuco, Assim,
associamo-nos a V, Ex• nesta homenagem e desejamos pleno óxito e
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) - Com vida longu ao Diário de Pernambuco, que ele continue u suu brilhante
rota, sob o comando do nosso companheiro, ilustre Senador pelo
muilo prazer.
Espírito S;mto, João Calmon, e ud111íruvelmente administrado pela
equipe de jornalistas que hoje o conduzem. Está, de parabéns u
O Sr. ltalívlo Coelho (Mato Grosso - ARENA) - Senador
ARENA por proporcionar essa justa homenagem. Congrutulo·me
Paulo Guerra, V, Ex• como representante de Pernambuco, pela
com V, Ex•, tambóm, pelo interessante c brilhante disçurso que estú
ARENA, c o Senudor Marcos Freire, pelo MDB de Pernambuco,
proferindo. Muito obrígudo,
escolheram esta datu tão magn!nca du imprensa, no Brasil, pura, no.
ses4uiccntcnárío do Diário de Pernambuco, fazer o realce do valor de
O SR. I'AULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) toda a imprensa, V.. Ex•, citando essa plêíude de grandes jornalistas Agradeço a V, Ex•, Senud~r Milton Cabral, cm fixar u penctruçilo
do Nordeste, faz·melcmbrar a necessidade de nos referirmos u Assis non.lcstinu, c - porque não confessa - liderança nordestim1, nu
Chutcaubriand, aquele valente nordestino que foi a Pernambuco, lmprcnsu, do nosso querido Diário de Pernumbuco, que teve cm
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco -· ARENA) - Sou
grato a V. Ex• pelo npurtc, que enriquece o meu discurso.
O Diário de Pernambuco é, realmente, umu presença cotídíunu
nu vida nacional. Nào sei mesmo de palavra mais exula, para defini·
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Chateaubriand o seu chefe-mar - o nosso grande capitão
Assis Chateaubriand.
Prossigo, Sr. Presidente:
Este gesto é um apelo a que sempre estejamos atentos à sua
prt:servução, autêntica preservação da memória nacional.
o Sr.. •eltor Dias (Bahia - ARENA) - Permite V. fx• um
aparte, nobre Senador Paulo Guerra?
O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) - Com
muito prazer, nobre Senador Heitor Dias.

O Sr. Heitor Dias (Buhia- ARENA)- Sendo hoje o "Dia da
Imprensa" é, sem dúvida alguma, uma data nacional. Nenhuma
nação sobrevive sem imprensa, sobretudo quando ela está imbuldu
da sua grande missão, do seu verdadeiro destino. Um jornal não é
apenas uma página informativa; é também um.repositório de lições
hauridas na experiência do dia-a-dia e da própria história de cada
pais. Um jornal que se limitasse a informar seria, no máximo, um
folheto, mas nüo mereceria o grande nome de jornal, de cuja soma se
faz a Imprensa, E a Imprensa brasileira está, fora de dúvida, servida
por grandes jornais. Jornais esses que honrarüo qualquer outro pais,
por mais civilizado que seja. No momento em que V. Ex• traça a his·
tória do Diário de Pernambuco está, fora de dúvida, fazendo, a um só
tempo, o elogio da Imprensa e o elogio da Nação brasileira, À
proporçüo que um jornal vive, mais se fortalece a Nação, porque um
jornal assim tem dito: ou ele significa a identidade; a convergência de
sentimentos ou a rebelde resistência aos contrários. E, fora de
dúvida, para que um jornal como o Diário de Pernambuco tenha
sobrevivido por tanto tempo- já se vão cento c cinqUenta unos- i:
porque tem sabido cumprir a sua verdadeira missão. Elogios a ele e
aplausos a Pernambuco, que possui no seu meio um patrimônio tão
caro e tão valioso.

J
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O SR. PAULO GUERRA (Pernambuco - ARENA) - Sou
muito grato a V. Ex•, Senador Heitor Dias.
Entendo que, no "Dia da Imprensa", a melhor homenagem que
se poderia prestar à Imprensa brasileira era esta endereçada ao
Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo, em circulação, da
América Latina.
Concluo, Sr. Presidente:
Um povo desmemoriado i: um povo sem perspectivas, Aqui, o
Diário sabe que tem o seu mais reconhecido reduto de aliados, pois
nos identificamos, Senado e imprensa livre e sadia, na defesa dos
ideais brasileiros. E aqui - estou certo de falar por todos - haverá
sempre quem se afine com a imortal voz do Diário, que rebentou
sempre de suas páginas invictas,
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas, O
orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marcos Freire, que falará cm nome do Movimento Democrático Brasileiro.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) (Em nome
do MDB, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Sena·
dores:
Conheci o Diário de Pernambuco manchado de sangue. Crivado
je balas. Combatendo pela liberdade.
Diário de Pernambuco empastelado pela polícia. Garroteado
pela censura. Interditado por lO dias. E, um mi:s depois, voltando às
ruas com a mesma bravura e as mesmas denúncias contra a ditudura,
Era 3 de março de 1945. Foi nesse dia que lhe fiz a minha pri·
moira c unônimu visita, Simples ginasiano, metido a cavalo do cilo,
incorporado àquela massa humana que, dispersa pelo tiroteio,
empurrou-me escudas acima até chegar uo topo do Diário. Depois,
quando descemos, novo tiroteio se repetiu.
Esta, a impressão primeira que tive e que, ainda hoje, guardo do
Diário de Pernambuco. Nu minha mente infantil, ele se projetou, dali
purn diante, como umn trincheira de lutu.

Aliás, falando sobre n pcrsonulidnde do fundador do Diário,
Antonio José: de Miranda Fulcilo, diria O Jornal, do Rio, em urtigo
relativo ao centenúrio daquele periódico:

"A figura do fundador da· Diário de Pernambuco enquadra-se nu categoria dos homens de luta, feitos pelo próprio
esforços, cm connito com circunstâncias diversas."
Assim, não í: de se estranhar que, logo no seu número 43, ao
publicar a Constituição do Império e os grandes éditos de D. Pedro
I, desse o Diário a medida da intenção de participar das competições
políticus. Este ato, aparentemente rotineiro, trazia, cm si, uma alta
dose de coragem. Três unos havia se passado, desde a Proclamação
da Independência, mas os lusos, ainda encontradiços por todo o ter·
ritório nacional, dominavam o comércio e a produção, mantendo
umu atividade de resistência à nova ordem.
A partir daí, imprime-se a marca da participação. Participação
essa que jamais desapareceria. Desperta tunda o interesse de suas CO·
Iunas pelo debate. Os grandes temas, as grandes idéias, a abordagem
de questões filosóficas e institucionais, silo levantados por pernumbucanos ilustres que, ao costume daquele tempo, se compraziam em
utilizar os mais irónicos, galhofdros e farpeantes pseud~nimos. Lâ
estavam O Abelhudo, O Venturoso, O Amigo do Bem Público, Um
Que Nilo é: Anarquista, O Econômico dos Dinheiros Públicos, O
Inimigos dos Ladrões, O Bumba Papa-Farinha, O Xico Forca, e tan·
tos outros. A polêmica estava à solta e o Diário se constituía, já
naquela época, numa tribuna desassombrada.
Cedo, esta atitude seria alvo das investidas dos poderosos. Com
efeito, o Ouvidor de Olinda, em 1827, move-lhe processo por crime
de imprensa, o primeiro registrado no Recife. Reage o Diário e, cm
artigo de primeira página, publicado no dia I• de fevereiro daquele
uno, sob o título "Liberdade de Imprensa", levanta·se e clama pelo
direito de informar a coletividade e focalizava aspectos e normas
asseguradores do direito. de os jornais serem livres;- Estava posta,
pois, uma luta que na verdade, ati: hoje não terminou.
. Sr. Presidente e Srs. Senadores, para mim, falar do Diário sobretudo hoje, dia dedicado à Imprcnsa - é enaltecer a própria li·
bordado e, em especial, a liberdade de pensamento, de crença reli·
giosa, de convicção politica e filosófica. ê. enaltecer, sobretudo, a
Imprensa livre.
Homenagear o Diário é, assim, também homenagear a lmpren·
sa, cuja liberdade está hoje eclipsada no Brasil. Como dizia Ruy
Barbosa:
"dêem·nos uma lei de censura, por moderada que seja, e
nós nos comprometemos a fechar a porta a todos os jornais,
ou fazer de todos eles 1iu:ras serventias do Governo."
E mais adiante:
"Eliminada a imprensa, está decretada a asfixia, seqUestrada a representação nacional, condenada a Nação a uma
atmosfera de calabouço. A imprensa não é só uma liberdade
individual, i: ainda uma instituição, uma grande instituição
da ordem pública. Sem ela expira o governo do povo pelo
povo, cessa o regime republicano, desaparece a Constituição

do mesmo modo como no globo onde habitamos se extinguiria a vida se lhe tirassem o envoltório perene do ar que o
alimenta" ...
"De todns as liberdades é a imprensa a mais necessária e
a mais consplcuá; sobranceia e reina entre as demais. Cubelhe, por sua natureza, a dignidade inestimâvel de representar
todas as outras. Sua importância é tilo incomparilvel que, entre os nnglo-saxônicos, os melhores conservadores c os
melhores liberais do mundo, sempre foi gêmea do governo
representativo u crença de que não se pode levantar a milo
contra n liberdade de imprensa, sem abnlur a segurança do
Estt~do. Thc frecdom of the press can not be lmpaired wlthout
donger to thc Stote. Nilo se suprime essa liberdade, senão
para ocultar a ausência das demais, c estabelecer em torno
dos governos ruins o crepúsculo favorável à comodidade dos
tiranos."
O Dhirlo de Pernambuco, por sinal, nasceu cm tempos ndversos
à livre imprensn,
Como se snbe, dumnte um espaço de tempo muito longo, à nossa Pãtrin ni\o so hnvin permitido, sequer, dispor de oficinas grilficas.
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ns cliles mnis csclurccidus pudessem imprimir seus livros e jornais c
despertassem, assim, uma consciência nativista c emnncipadora.
Durante décadas, normas rígidas foram impostas a jornais em
circulação, a exemplo das restrições ao jornal denominado A idade
de Ouro do Brasil, rundado nu Buhia, em 1811, impedido de rnzcr
noticiilrio político, mus que pôde, durante quase 12 unos, derender
nberlttmcntc o domínio português ...
Vivia-se, i1 época, uma utmosrcra de combatividade e de erervcscênciu política. Sobre ela, diria um editorial, publicado no centenúrio do Diário:
"Os olhos que primeiro leram o Diário de Pernambuco
siio olhos ainda úmidos de impressões rortementc trágicas.
Olhos que viram rolur do patíbulo, pálidas e a pingar sangue,
as cabeças dos padres ideólogos e dos putriotas generosos.
Olhos que vi rUm cair, arcabuzado, t!m Cinco Pontas, o corpo
ainda moço de Frei Caneca, que acabou escrevendo com o
seu sanguc mttrtir o post..scriptium que pretendera escrever a
tinttt vcrmclhu do pannetário, dos ideais e aspirações de

mo minhas homenagens ao Senudo, pela relicidade desta
consagraçtto, neste Diu da Imprensa, ao grande órgão
pernambucano, ao grundc órgão nordestino, ao grande órgão brasileiro, o muis veÍho da América Lutina: Diário de Pernambuco. De
igual modo, uqui fica n homenagem da Paraíba, com os nossos
aplausos, pelo brilho com que V. Ex• está exaltundo um dos mais
lídimos representantes da Imprensa de nossa Pátria, que· precisa,
através dos tempos, paru a relícidade do Brasil c pura o bom nome
das Lctrus do Nordeste, continuar a viver, prestando tão relevantes
serviços no Brasil c ao seu povo,
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Registro,
com sutisfuçflo, o ·aparte do nobre Senador Ruy Carneiro, inclusive
incorporando-o, com muita honra, ao meu pronunciamento, mesmo
porque S. Ex• teve a oportunidade de assinalar a presença, nesta
Casa, da valorosa equipe dos Diários Associados, que tem sabido
fazer jus its trudiçõcs que vêm de há muito. Dispenso-mC de me refe·
rir, nominalmente, às figurus admir(l\'eis que contribuíram ou vêm
contribuindo com o Diário de Pernambuco, integrando-se no seu
espírito, uma vez que, muito oportunamente, essa referência já foi fcíta pelo ilustre Scm!dor Paulo Guerra.
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O Sr. Ruy Carneiro (Paraíba- MDB)- Permite-me V. Ex•
um aparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Pois não,
com toda satisfação.
O Sr. Ruy Carneiro (Paraíba - MDB) - Nobre Senador
Marcos Freire, o Senado está em festa. Nesta Casa, tão austera, tivemos como Senador o genial Assis Chateaubriand, que era o Diretor
do Diário de Pernambuco. E hoje, com o desaparecimento fisico
daquele grande homem, nascido em Umbuzeiro, na Paraíba, tem o
Senado da República outro Senador, representante do Estado do
Espírito Santo, que é o Senador João Calmàn, aqui presente, e que í:
o Presidente do Condomínio Acionário dos Diários Associados. De
sorte que nossa Casa, nesta data de lO de setembro, dia cónsgrado à
Imprensa, escolheu muito bem a ocasião para ilomenageur o Diário
de Pernambuco que, corno disse há pouco o nobre representante da
Paraíba, Senador Milton Cabral, cm aparte ao eminente Senador
Paulo Guerra, é um jornal de prorunda penetração, não só no Estado da Paraíba como cm todo o Nordeste, Pode-se mesmo dizer que o
Diário de Pernambuco é o órgão de imprensa que representa o
pensmncnto da nossa região. Dai por que, para nós, nordestinos, é
de grande signincação o fato de o Senado Federal render, neste dia,
uma homenagem tão especial àqueles que dirigem o grande jornal da
terra de V. Ex•, Senador Marcos Freire, que com o brilho de sua
inteligência, com os urroubos que lhe sào peculiares ...
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco obrigado u V. Ex•

MDB) - Muito

O Sr. Ruy Carneiro (Paraíba - MDB) - ... iniciou o seu
discurso rocalilando aquela ruse dificil e terrível u que se viu arrastado o Diário de Pernambuco pura derendcr os interesses e as idéias
populares. Lembro-me que, uinda jovem, quando chegava o Diário
de Pcrmambuco nu minhu cidade de Pombal, cru um sucesso e, duí, se
proclamar a penetração daquele órgão de imprensa por todos os recantos da nossa regiUo. Portanto, desde criançu acompanho a vida
desse jornal, cuja equipe rormidávcl vejo comparecer a esta Cusu:
equipe composta não só por esta grunde figura que é Manuel Gomes
Maranhilo, como também por Ncrcu Bastos, Superintendente do ór·
giw, no Nordeste, ao lado de Edilson Cid Varcllu, que dirige outro
órgiio associado, aqui cm Brasília, que é o vitorioso Correio
Druzlllense, além de outros nUo menos vuliosos coluborudores, tuis
como: Antônio Cmnclo, Gludstonc Vieira de Melo, Wilson Lustosa,
meu ~.:ontcrritnco c amigo, Mauro Mota, o grundc poetu c escritor, c
outros mais. Ennm:como paraibuno c nordestino, desejo truzer os
meus uplausos a V. Ex• pelo belo discurso que pronuncia, assim co-

o Sr. VlraOio Távora (Ceará- ARENA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- O~ç~ _o
aparte do ilustre Lider, representante do Cearâ, Senador V~rg1ho
Távora.
O Sr. VlrgOio Távora (Coará- ARENA)- Eminente Senador,
nesta festa-homenagem a este baluarte maior das reinvindicações
libertárias do Nordeste, o Diário de Pernambuco, que encarna, seni
dúvida, o que dc mais puro existiu e existe no Jornalismo em nossa
região, há um grande ausente: Assis Chateaubriand - "o grande
Capitão." De lá, onde a Divina Providência· o colocou, jubiloso deve
cstur pelo reconhecimento público que é rei to ao órgão que, com ele,
arrimo maior lhe deu nus inesquecíveis campanhas encetadas c que
hoje, após o sou desaparecimento, sob a orientação de Calmon e
Gomes Maranhão, mantém bom alta a chamu por ele acesa.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Muito
nos honra o aparte do ilustre Senador Virgílio Távora que, sendo do
Ceará, sente que o Diário de Pernambuco não é apenas um jornal
local, mas, na verdade, extravasa as rronteiras geogrâficas do meu
Estado, pois atinge toda a Região Nordestina e, mais do que isto,
tem os seus rcnexos cm todo o Território Nacional. ~um jornal que
vem, ao longo dos tempos, sustentando aquela luta, que nua é
apcn:~s sua porque representa os anseios de toda a coletividade
O Sr. Alexandre Costa (Maranhão V, Ex• um aparte'!

ARENA) -

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco grunde sutisfução.

MDB) -

Permite
Com

O Sr. Alexandre Costa (Maranhão- AREI'< A)- Nobre Senador Marcos Freire, cm nome do Maranhão, que tenho a honra de re·
presentar nt:sta Casa, desejo associar-me Us homenagens que V, Ex•
pn:sta, neste momento, ao Diário de Pernambuco, Presentes em todos
os Estudos brasileiros, os Diários Associados também se
razcm rrcscntcs no meu Estudo do Maranhão. E lú se encontra O
lmparclul, utravés dos tempos, a prcstur relevantes serviços ao povo
murunlu:nse. E quando se prcstu homcnugem tUa justa, não há por
que deixar de lembrar o nome do ex-Senador, do Embaixador, do
E•11prcsltrio, do Jornulista, do gênio das letras e dus artes que foi
Assis Chutcaubriand. A nossa homenagem é, tumbém, extensiva nos
que, hoje, dirigem u Cudl!iu Associadu, os seus diretores, capitn·
ncados pelo nosso eminente colega, Scnudor Joilo Culmon. Muito
obrigado pelo upurtc.
O SR. MARCOS FREIRE (l'crnumbuco- MDB)- Registro
com satisfuçüo o upartc do ilustre Senudor Alexandre Costu ...
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aparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- ... e ouço,
também com mui tu honra, o aparte do ilustre Senador Luiz Viana.
O Sr. Lulz Viana (Bahia- ARENA)- Talvez seja desneces·
súrio o meu aparte dado o brilho com que o discurso de V. Ex• e as
palavras do nosso eminente colega, Senador Paulo Guerra, estuo,
alta c justamente, celebrando esse grande evento do jornalismo brasileiro, que é o sesquicentenário do Diário de Pernambuco. Citou bem
V. Ex• aquela página, em que o jornalista lembrava que "os primei·
ros olhos que leram o grande órgão", que eu não diria de Pcrnam·
buco e nem do Nordeste, mas da Imprensa brasileira, foram olhos
que tinham visto a morte das vitimas da Revolução de 1817, como,
depois, terão visto, também, a da Revolução de 1824. Isto significa
que a história do Diário de Pernambuco se confunde com a própria
Históriu do Brasil, uma vez que ele apareceu apenas trés unos após a
nossa lndepcndênciu e, ao longo de todo esse tempo- isto é que é
importante para nossa vida política e cultnral - foi possível que
aquela chama de ideal permanecesse tão viva, tão alta nu conscióncia, no apreço, na estima do povo de Pernambuco e do Brasil. C;,
portanto, para nós todos, que nos identificamos com os ideais da lm·
prensa, c que amamos a liberdade, de que ela é, talvez, a força e a
cxprcsst1o maior, um motivo de grande júbilo estarmos, hoje, aqui,
reunidos para celebrar fato tUo relevante da vida nacional.

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Grato ao
ilustre Senador baiano, Luiz Viana Filho, que .tem a autoridade do
historiador para ratificar todas aquelas considerações que o Senado
faz, nesta tarde, em homenagem ao sesquicentenário do Diário de
Pernambuco,
Aliás, ao longo de sua c.xistCncia, o Diário nunca se omitiu diante
dos fatos de nossa História. Pode-se até discordar de sua orientuçüo,
nesse ou naquele acontecimento, mas se hú de reconhecer que o
Diário jamais Dcou indiferente aos grandes eventos nacionais. Assim,
por exemplo, com a Abdicação de D. Pedro I, a Cabanada, a Maiori·
dade de D. Pedro li, a Revolução Praieira. Em todos esses episódios,
o Diário atua num enfoque de condenação dos excessos, extremismos e violências, fugindo àc:!lterilidade por vezes dominante na área
da politica e fixando-se, sobretudo, nu busca dos temas mais
palpitHntes do tempo.
Apesar das dificuldades de toda ordem, quando então diõcHmente um jornal do Nordeste circularia no Sul, quando se tornava
quuse impossível u tarefa de noticiar as ocorrências do Rio de Janeiro, o Diário, vencendo todos os óbices, conseguiu afirmar-se e
competiu com os melhores jornais da Corte.
Obstinado pelos ideais de defesa dos direitos humanos, ingressa,
vigoroso, nu l~tn pela abolição da escravatura. Trinta e quatro anos
unt~:s da Lei Aureu, referiu-se à escravidão com um "odioso e fatal
regime", pedia a extinção do tráfico negreiro e anteviu a liberdade
dos escravos como a .. grande provi~i':ncia".
A Guerra do Puruguui chcgu c é o Diário, em grande parte, qut:
consegue sensibilizar a geração jovem pura dela participar.
Surge a República e, com ela, os anos tumultuados de 1891 e
1893. O Diário participa da nova ordem democrútica, combativo e
destemido, Desponta o Si:culo XX. Quando a imprensa, propriumente dita, aparece no Brasil, cm 1908, já o t:ncontru vett:runo.
O Sr. Orestes Quércla (Suo Paulo- MDB)- Permite V, Ex•
um uparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco toda a sutisfaçioo,

MDB)- Com

O Sr, Orestes Quérclu (Sào Paulo- MDB)- Nobre Senador
Murcos Freire, como representante do Estudo de São Paulo, quero
também deixar umn puluvru de suudw;Uo uo Diário de P~rnombuco
pc.:lo seu anivcrsúrio c, também, de suuduçüo à Mesu do Senado,
m:stu opurtLlnidude cm que se comcmoru o "Diu dn Imprensa'\ por
homenugcur este grtiiH.h! jornul. Em primeiro lugur, porque ruz ele
pal't< Ja cauda U<>S Diúrios Associados que Jeixa uma presença

decisiva na imprensa de São Paulo c de todo o Pafs. Em segundo
lugar, porque o Diário de Pernambuco extrapola a história dos
Diúrios Associados para penetrar nu própria História desta Nação
nos seus !50 unos de lutas, do debutes e de dedicação à causa da
li herdade. Aqueles que crêem num regime de liberdade sabem que a
democracia política tem como pressuposto a liberdade de imprensa,
tem como pressuposto a grande colaboração que a imprensa pode
dar uo seu desiderato, uo desiderato de uma democracia política em
qualquer naçUo do mundo. Portanto, saudamos aqueles liberais que,
como nós, crêem num regime de libt:rdadc: e saudamos com entusiasmo a medida do Senado cm homenagear um jornal com tradição de
sericJade nu lutu em prol dessa liberdade: o Diário de Pernambuco.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- As palavras do Senador Orestes Quêrciu poderiam juntar-se àquelas ditas
por Jader de Andrade em comemoração ao centenário desse jornal,
em 1925:
"Glória ao esforço gentil da nobre geraçüo
Que, hú cem anos, no céu da grande pátria brilha:
Glória tumbém u vós, modestos operáriosQuatro ou cinco que fósseis- e í:rcis, nesse dia,
Duma longa cpopéiu, heróis e:\traordinários.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás- MDB)- V, Ex• permite um
aparte, "?bre Senador!

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Pois não.
O Sr. Lázaro Barboza (Goiás- MDB)- Nobre Senador Marcos Freire, a imprensa tt:m sido, em todos os tempos, na vida dos
povos civilizados, a grande alavanca propulsora do progresso das
nações e da luta pela liberdade. Entre nós, como não poderia deixar
de ser, a imprensa tem tido participação extraordinária em todos os
maiores momentos da nacionalidade: os valentes panfletários que
trabalharam pela independência: u luta pela uboliçüo da escravatura
- que teve no jornalista José do Patrocínio, c no Diário de Pernambuco o seu ponto mais alto - e a proclamação da República.
Isto para citar apenas os momentos mais importantes da vida brasileira. Assim, nobre Senador, no instante em que o Senado da Repú·
blica, pelas vozes autorizadas de V. Ex• e do Senador Paulo Guerra,
homcnagciu ti imprensa cm geral pelo seu dia, e em particular o
Diário .de Pernambuco pelo seu sesquicentenário, queremos, em
nome do Estudo de Goiás e em nosso nome particular, associarmo·
nos i1s justüs homenagens que a Casa presta à imprensa brasileira e,
particularmente, ao Diário de Pernambuco.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB) - Registro
com satisraçt1o o uparte do ilustre Senador por Goiás, Lázaro Bar·
bo1.a, inclusive quundo se rerere aos grandes acontecimentos que, no
século passado, tivera o testemunho, e mais do que o testemunho. a·
co-p:orticipação do Diário de Pernambuco.
Em reluçi'io u esse st:culo nUo poderíamos nos esquect:r que na
I Grunde Guerra, em 1914, como na 11, em 1939, o Diário mantóm·
se intimorato na defesa da democracia contra qualquer forma de ti·
raniu. Faziam-se imprimir t:dições extraordinárias, cobrindo os noti·
dúrios mais importantes sobre a lu tu contra o nazi-fascismo, dura·
mente descnroinda cm terras da Europa.
Com sntisfuçào ouço o ilustre Senador Ruy Santos, da Buhia.
O Sr. Ruy Santos (Bahia- ARENA)- V. Ex• disse há pouco
<JUc u Diário de Pernambuco liderava o Nordeste. E em que i: que Pernmnbuco nào lideru, no Nordeste'?
O SR, MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB) - Bondade
deV. Ex•
O Sr. Ruy Santos (Bahiu - ARENA)- Quero apenas dizer u
V. Ex• que lidera nu imprensa tiio fortemente, que ui pelos idos de
1940 o Diário de Pernambuco mandou puno Salvador um seu repórter, Odorico Tu vares, para Uirigir os Associudos buiunos. o jovem
pucta de Timbaúba chegou a Salvador e de tulmuneiru se identilicou
com os scntimcntns baiunos que, hoje. embora pcr·nambucuno, puru
honra nossa de cngrunliccc c valoriza o putrimônio I.!Uiturul du
liahi:o.
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do inteiramente com as palavras do ilustre Senador pela Bahiu, Ruy
Santos, e ussocio·mt: inclusive a esse espírito fratcrnul que une a
todos nó•, r.Jhos da Bahiu e de Pernambuco.
O Sr. Augusto Franco (Sergipe- ARENA)- V. Ex• permito
um aparte'!
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Ouço
com toda satisfação o nobre Senador Augusto Franco.
O Sr. Augusto Franco (Sergipe - ARENA) - O Senado faz
esta sessão especial de hoje, pedida por V, Ex• c pelo Senador Paulo
Guerra, como representantes de Pernambuco nesta Casa, para home·
nageur o sosquicentonário do Diário de Pernambuco, cuja área de in·
fiuéncia chega ao meu Estudo de Sergipe. Neste aparte desejo fazer
ressaltar a grande figura que foi o jornalista Assis Chuteaubriand,
criador dos Associados, bem como eminentes lldercs presentes nesta
Ca:·m, como o Senador João Calmon, os jornalistas Nereu Bastos,
Gomes Maranhão, Edilson Cid Varela e tantos outros que fazem
parte desse grupo ao qual está ligada a Televisão de Sergipe, atravós
da Cadeia Associada. Ilustres oradores, V. Ex• e o Senador Paulo
Guerra, dissertaram sobre a vida deste património nordestino·e brasiJoiro que ó o Diário de Pernambuco. Receba por isso, V. Ex• e o
Senador Paulo Guerra, como representantes do Senado, nossas con·
grutuluções, ao discursarem hoje em homenagem a este jornal.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - As
congratulações do ilustre Senador Augusto Franco vêm exatamente
comprovar que, nesta tarde, o Senado tem uma só voz, a voz que
vem proclamar as glórias, o trabalho c a contribuição que os Diários
Associados em geral, e em especial o Diário de Pernambuco, vi':m
trazendo para o progresso da nossa Pátria.
O Sr. Daniel Krleger (Rio Grande do Sul V. Ex• permite um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco prazer.

ARENA) MDB) -

Com

O Sr. Daniel Kríeger (Rio Grande do Sul - ARENA)- Quero
dizer a V. Ex•, cm nome do Rio Grande do Sul, que o nosso Estado
compnrtilhu as glórias com o Nordeste, c congratuln·se com V, Ex•
pelas justas homenagens que estã prestando no Diário de
Pernambuco e à imprensa cm geral. Não posso deixar de, neste
instante- porque ele não mais vive- salientar a figura admirável
de Assis Chateaubriand. Fui seu colega e amigo no Senado Federal.
Guardo dele as melhores recordações e, no momento cm que se
presta homenagem a uma obra que tambi':m foi sua, desejo associar·
me u t:ssa homenagem.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- As pa·
lavras do ilustre Senador Daniel Krieger ficam registradas, pura
honra minhu, no texto do meu pronunciamento.
O Diário de Pernambuco teve, também, destacada atuaçüo polfti·
ca durante o movimento revolucionllrio de 30, culminando com os
agitados dias de 1945. Foi nesse ano, exutamente, que com ele tive o
meu primeiro contuto, sob o fogo dos tiroteios. Em editorial de no·
vembm, explicaria o Diário a batalha que sustentara, utilizando-se
das seguintes palavras:
"A fase que o Diário de Pernambuco viveu, neste últimos
dois unos, foi das mais agitadas c tempestuosas de sua vida.
Sobre o Diário se abateu a fúria dos ventos mnus; e sinistras
vozt!s agourentas chegaram a dcsliur o seu soturno cuntochilo, como se estivéssemos assistindo 11 nossa própria ugo·
niu. Sobrepondo-se à lei, à justiça e ao direito, ensaiaram-se
todos os processos pura ameaçar-nos e destruir-nos. Leis
iniqu:.~s foram assinadas, com· o intuito exclusivo de ferir-nos.
Campanhus odientas c mesquinhas foram desencadeadas c a
tudo se recorreu puru calar-nos, desde u intimidação atê o
atcntudo físico. O saliguc generoso da mocidade de nossa
ll:rru regou este chão sagrudo da ·liberdade; c dir-sc-iu que

mui> o fortaleceu c o animou pura a batalha. Como naqueles
dias sombrios cm que a Inglaterra jogava a grande cartada do
seu destino, sentimo-nos :~meaçados de todos os lados. E pon·
do u nossa confiança cm Deus, podemos repetir as palavras
proféticas de Churchill, de nunca ceder, de nunca capitular,
de jamais enfraquecer, quer diante dos insultos, quer diante
das ameaças, quer diante do ferro, quer diante do fogo.
Essa promessa, que fizemos a nós mesmos, de nunca ce·
der, J'oi levada ato o fim. E porque aqueles, que nos prece·
deram, nos ao imarum e nos sustentaram em nossa luta é que
chegamos à data de hoje, entrincheirados em nosso reduto,
onde nenhuma capitulação se verificou, onde não se deu ne·
nhuma defecção, onde todos, juntos e unidos pela mesma
causa, como se rossem companheiros do mesmo banco ameaçado, enfrentamos as circunstâncias mais ásperas e duras.
Hoje podemos celebrar a vitória de um combate insano. A
nossa bandeira tremula cada vez mais alto; e a fi: c a
confiança jamais nos abandonaram nos instantes mais ne·
gras."
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA) V, Ex• me concede um aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB)- Ouço o
aparte de V, Ex•
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA)- O
Rio Grande do Norte, pela minha voz, se congratula com esta data c
com esta solenidade em homenagem ao sesquicentcnãrio do Diário
de Pernambuco. Na realidade, Senador Marcc·s Freire, o que estamos
aqui homenageando é o Nordeste, porque o que o Diário de
Pernambuco fez, durante século c meio, foi transmitir a mentalidade
nordestina. Foi através ddc, que se fez instrumento da nossa men·
tulidudc, fiel, cm todas as lutas cívicas, às melhores tradições de
nossa Pátria, que o Nordeste se lixou. E, neste dia, Dia da Imprensa,
o Nordeste deve se orgulhar de poder continuar cultuando as me·
lhores tradições, trazidas através do Diário de Pernambuco, como
instrumento de tantas gerações a serviço da nossa Pâtria.
O Sr. Marcos Freire (Pernambuco- MDB) - Realmente, ao
lado de instituições várias como a CHESF, o Banco do Nordeste, a
SUDENE, não tenho nenhuma dúvida em incluir a imprensa c, nela,
o Diário de Pernambuco, como uma ·daquelas pilastras mestras do
nosso próprio desenvolvimento, porque, através dessa imprensa c
desse diário, tem sido possível sustentar lutas da maior importância
para o nosso progresso.
Mas, Sr. Presidente, voltando à publicação do Diário de
Pernambuco, em parte transcrita anteriormente, poderia dizer que
vinte anos são decorridos desse editorial, mas, de fato, continua a
grande luta pelos superiores ideais de liberdade e de justiça social,
consubstanciados nu defesa da democracia, único regime que asse·
guru o respeito aos legitimas direitos humanos.
A própria liberdade de imprensa- canal por onde se mtram as
reais inclinações de um governo e de um povo- está novamente no
pclourinho.
O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro V. Ex• um aparte?

MDB)- Permite

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB) - Jâ não
vale, entre nós, o preceito constitucional- artigo 153, § S• da Constituição du Rcpúbicu- segundo o qual "a publicação de livros, jor·
na is c periódicos niio depende de licença de autoridade",
C:: que u censura prévia 11 imprensa ó exercida como se o Brasil
estivesse sob o estudo de sitio, fundamentada cm simples despacho
do Senhor Presidente da República. Isso foi o que oficialmente pro·
clamou, no último dia 29,'o próprio Supremo Tribunal Federal, ao
niio eoahcccr um Mandado de Segurança requerido pela Editora Paz
e Terra, 'inconformmln com a ccnsuru prévia imposlu U revista
Argumento, cujo Presidente é o grande pcrnumbucuno c escritor
Barbosu Limu Sobrinho, ex-Governador do meu Estudo c membro
da Acudcmia Brasileira de Letras, (Jornal do Brasil, de 28·8·75).

-229O Diário de Pernumbuco de meus tempos de menino teve melhor
sorte, cm plena época da ditadura, que ArRumento, em nossos dias. C:
que, suspenso por tempo indefinido, o Diário voltou a circular um
mês depois, graças à concessão do Mandado de Scgurnnça que inter·
põe perante o digno Juiz Luiz Marinho, magistrado que honrou a
togu pcrnumbucana. Hoje, como se vê, já não cabem, sequer,
medidas judiciais a respeito.
Aliás, u propósito da recente decisão, registre-se o editorial de
O Estado de S. Paulo, de 29 de agosto último, que diz:
"Lavrou-se anteontem o mais severo- e ao mesmo tem ..
po mais sincero- diagnóstico da Justiça no Pais: com a scn·
tença proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da
censura prévia a qualquer publicação literãria ou artfstica,
ninguém mais poderá pôr cm dúvida a subordinação do
Poder Judiciário ao Poder Rcvolucionãrio. A ampla c pro·
funda competência jurisdicional do Supremo, razão de ser
desse superlativo absoluto, sua função de decidir acerca das
atribuições dos poderes públicos e do conteúdo da Constitui·
çiio, de formular as bases e limites do governo, da legislação c
de sun própria jurisdição, relativizam-se, retraem-se, e se
calam diante de dispositivos do Poder Revolucionário, sejam
estes as Disposições Transitórias (artigo 182) em que ficou
ancorada a Constituição de 1969 ou um simples despacho do
Presidente da República, como o do Presidente Mi:dici, que
fundamentou o julgamento de anteontem,"

homenagens que hoje são prestadas uo Diário de Pernambuco,
naquele instante, senti que estava esta Casa, o Senado Federal, tomundo uma alta decisão: prestar homenagens a este jornal, através
da mais alta Cf•mara do Parlamento. O Diário de Pernambuco tem
suas raizes nos albores da Independência; nasceu com a própria Iode·
pendência do Brnsil. Daí o seu vigor, para que, como baraúna nor·
destina, resista a tão longos tempos de existência c de embate! A exis ..
tência de um jornal é toda singular, pois um jornal não existe como
as criaturas; o mundo existencial de um jorr.al é um mundo diferente.
Ele existe no fato; ele existe na consciéncia do editorialista; ele existe
nas mãos c no pensamento do articulista; ele existe nus mãos dos ti·
pógrafos c dos revisores. Mas a sua existência é, sobretudo, na consciência dos que o lêem; na consciência dos que o prestigiam: na consciência dos que lhe reconhecem mérito c valor. Para que haja mérito
c valor é preciso que um jornal atente para dois postulados: o da ver·
dadc o o da justiça. Esta, a meu ver, a razão determinante pela qual
cstcjornaltem existido durante 10, 50, 100 e ISO unos. Estas homc·
nagens são merecidas, e a elas se associa o meu Estado, o Paraná, e
eu, pessoalmente, porque a minha infância foi, cm grande parte, mo·
tivuda e embalada pelas verdades e pelos clamores de liberdade que,
no meu Estado natal, a Paraíba, eram então vertidos e versados pelo
Diário de Pernambuco. Congratulo-me com V. Ex•, com Pernam·
buco, com a Dirctoria desse grande jornal, aqui presente, e com a
Mesa do Senado pelas homenagens que hoje estamos prestando ao
Diário de Pernambuco.

'O S!l. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Agra·
Mais adiante prossegue:
deço o aparte do ilustre Senador Leite Chaves c ouço, com igual
honra, o aparte do ilustre Senador Benjamim Fura h.
"roi-se a imagem do Supremo como defensor das liber·
dudes contra as invasões graduais ou violentas do poder que
O Sr. Benjamim Farah (Rio de Janeiro- MDB)- Agradeço a
representa a força, como sonhava Ruy Barbosa c como veio a
deferência que V. Ex• me dispensa neste instante. Desejo dar a
se firmar nos primeiros anos da história republicana, ao limi·
minha solidariedade ao seu magnifico discurso, porque, na verdade,
lar a autoridade no estado de sitio, ao garantir a liberdade de
V. Ex• já disse da importância desse jornal, das suas lutas, desde a
imprensa, ao determinar o conteúdo das anistias politicas. E
madrugada dos tempos. Não vou acrescentar nenhuma palavra para
ficou-nos estu verdade, nua c crua: vivemos virtualmente sob · exaltar esse grande arauto das liberdades públicas. Apenas quero
estado de sitio, sem que este sequer precise ser decretado; e hã
frisar que ele faz parte de uma cadeia criada pelo grande jornalista
um poder, sem limitações outras cjuc seu arbítrio c critério,
Assis Chateaubriand, que teve assento nesta Casa; o ex-Senador
niio podendo jamais ser caracterizado como autoridade coa·
paraibano que désccu da su"ã terra natal e percorreu este Pais, como
tora, já que sous utos, se decorrentes de aplicação de Ato Ins·
verdadeiro príncipe oriental, espraiando por aí a pedraria da suo intc·
titucional, siio iosuscetíveis de apreciação judicial."
ligência. E de tudo isso, brotaram os Diários Associados. Mas o
campo de operações mais importante dos Diários Associados sempre
E conclui O Estado de S. Paulo:
foi o Rio de Janeiro. E como representante da antiga Guanabara,
"C: a herança da Constituição outorgada em 1969 pelo hoje Estado do Rio de Janeiro, onde Assis Chateaubriand ponti·
Poder Revolucionário representado nos três Ministros que
ficou, com a grandeza da sua inteligência e, sobretudo, com a sua
compuseram a Junta Militar cm .. exercfcio temporário da
bravum, em nome daquele Estudo, dou a V. Ex• a minha irrestrita
!'residência du República". Herança sobretudo de quanto
solidariedade.
conferiu u si próprio o poder outorgante, ao inCluir, nas Dis~
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Agra·
posições Transitórias, o urtigo 182: "Continuam em vigor o
dcço o aparte do ilustre Senador Benjamim Farah, c concedo o
Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 1968, c os
aparte ao ilustre Senador Danton Jobim.
·
demais atos posteriormente baixados". Uma Disposição
Transitória que coloca cm penhor todo o texto principal a
O Sr. Danton Jobim (Rio de Janeiro- MDB)- Sr. Senador
que vem ancxudu e que remete a um ato anterior, de que de· Marcos Freire, ao ser anunciada na Imprensa carioca que ·seria
prestada, hoje, esta justfssima homenagem ao Diário de Pernambuco,
pende, nu realidade, o exercício ou niio da Constituição,
Com o pronunciamento do Supremo, cuja justificativa n t\ssocinçilo Brusildra de Imprensa enviau .. me um telegrama, no
transborda de muito a matéria julgada, firma-se cm
qual pedia-me que juntasse a minha modesta voz, que se engrandece·
ria, sem dúvida, pela representação que tinha, às dos Senadores que
definitivo a caracterização do regime como um regime de
aqui comemoram o scsquicentcnârio desse valoroso jornal
fato".
Sr, Presidente, Srs. Scnudorcs, é preciso, entretanto, permanecer
nordestino, de repercussão nacional. A verdade é que posso falar
lutando por um regime de legalidade democrática. E à Imprensa, nessa dupla qualidade de Senador por aquela cidade-Estado, ora
como a todo nós, cube, igualmente, velar pelos valores maiores de extinta, que deu nascimento à grande Imprensa do Pais e produziu os
nossa formação politica c cultural.
Anuis do Império, aqueles famosos Anais a que se referiram tantos
historiadores, que o compulsaram na pesquisa do passado, que foi o
O Sr. Leite Chavrs (Paraná- MDB) -Permite V. Ex• um
Jornnl do Commcrclo. O Jornal do Commerclo, o do Rio de Janeiro c
upurtc?
o de Pernambuco, durante muito tempo disputaram a pdmazin de
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Com sa· serem os pioneiros dn Imprensa diárin brasileira. Juntamente com El
tisfuçi\o, concedo o aparto ao ilustre companheiro de Bancada, Mcrcurio, de Vulpnrafso, disputurum a prioridade, como diários, na
Senador Lo ito Chaves.
América Ln tina. Nn rcnlidnde, cssn disputa não tinha razão de ser,
O Sr. Leite Choves (Paraná- MDB)- Scnudor Marcos Frei· porque havia circunsl!incins bem diferentes marcando a presença
rc, quando V, Ex• c o ilustre Senador Paulo Guerru solicitaram a desses jornais nu História de nosso Pais e na História do Chile,
minha udcsUo no requerimento cm que se postuluvu n estn Casa as durnntc os nlbores dn Indcpcndi:ncia das nossas repúblicas sul·
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hoje, com todas us dificuldudes que deveriam existir numu cidade
como Recife, que cedo se tornou um contra bem menor do que o da
Capital do lmpcrio e da República. Esse jornal foi mantido, sem
dúvida, pelo idealismo duqucles que sucederam aos seus fundadores.
Marcou toda a sua trajetóriu uma indômita independcncia cm face
dos poderosos. Foi ele um dos grandes arautos da libertação dos
escravos, o que não aconteceu, infelizmente, com o Jornal do
Commerclo do Rio de Janeiro. Foi ele, sem dúvida, uma das
expressões dn luta do bravo povo do Nordeste pelas liberdades públicas, tendo sido um exemplo daquilo que i: essencial numu democracia, que é primeira das liberdades na conceituaçào dos liberais norteamericanos: a liberdade de Imprensa. V. Ex• fez muito bem em
vincular o problema da liberdade da Imprensa à existência de um
grande jornal que sempre cultuou a sua independência. A verdade é
que não poderíamos admitir a existência de jornais de tal porte, de
tal importância na evolução da nossa vida institucional e politica, se
não admitíssemos, também, serem eles os monumentos da instituição, no Brnsil;da liberdade de expressão. Foi através da liberdade de
expressão que conseguimos acender o debate em torno das grandes
opções institucionais que se abriram no início da nossa vida de Nação independente. Não esqueçamos que foi através da Aurora
Fluminense, através daqueles magnílicos artigos, verdadeiros ensaios
de Ciência Política, de Evaristo da Veiga, que se conseguiu chegar à
opção entre a monarquia e a república, em primeiro lugar, e entre a
monarquia absoluta que, no fundo, era aquela que desejavam os
ultraconsc=rvadores, e a monarquia constitucional, que se tornara
vitoriosa nu Europa. O Diário de Pernambuco acompanhou toda essa
trajetória, tendo sido como que o eco desse grande movimento que
surgiu na Capital do Império. Numerosos jornais do interior do País,
em Minas Gerais, nu Bahia, no Rio Grande do Sul e no Estado de
São Paulo também seguiram essa trilha, e foi através da imprensa,
ntruvés do deb:ite livre, que se conseguiu construir uma opinião
pública no Brasil, coisa que não existiu nu época anterior à
Independência. De maneira que felicito, neste momento, em meu
nome, e cm nome da Associação Brasileira de Imprensa, os dois oradores que tão brilhantemente estão comemorando o sesquiccntenário do Diário de Pernambuco, Era o que tinha a dizer.

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco- MDB)- Agrudcco o aparte do ilustre Senador Agcnor Mnriu c passo a ouvir, com
muita honru, o apurtc do ilustre Senador Teotõnio Vilela.
O Sr. Teotônio Vilela (A lagoas- ARENA)- Scnudor Murcos
Freire, desejo t\Ssociar-mc às homcnugens que aqui silo prestadas ao'
Diário de Pernambuco, com a dupla satisfução, de Senador da República c de alagoano. Filho das Alugoas, posso ufirmar que o meu
Estado teve sempre no Diário de Pernambuco o grande orientador da
opiniüo pública; teve c tem naquele órgão de Imprensa a sua história,
porque o Diário de Pernambuco, em cento e ci~qUcnta unos, contou
sempre, com muita corrcção, a históriu do homem, a história do escravo, a história do caboclo na enxadu, a história do senhor de
engenho, a história da usina, a do intelectual, a do democrata e
também a história dos totalit(irios. O Diário de Pernambuco é para o
Estado de Alagons, o grande orientador. Habituei-me desde jovem,
desde menino de escola, a abrir as folhas do Diário e com ele
aprender. A cultura alagoana não é distante da cultura pernambucana. Nós nos formamos dentro da mesma orientaçilo, dentro da
mesma escola, com os mesmos mestres, esses grandes mestres que
mentalizaram o Nordeste - du tribuna, dus escolas e do Diário de
Pernambuco. Como Senador da República, devo regozijar-me pela
sobrevivência da liberdade, porque o que deve ser louvado ainda
mais, na existência do Diário de Pernambuco, é essa coisa milagrosa:
a liberdade. V. Ex• falou sobre a censura. Todos nós nos sentimos
tristes, pesarosos, magoados, subjugados por essa enorme censura
que pesa sobre o Congresso, sobre o Judiciário e sobre a Imprensa.
Até hio pouco poderíamos pegar o Diário de Pernambuco e ler toda a
nossa História. Talvez daqui a alguns unos não se possa aprender
história alguma porque ela não ê mais contada. 1: esse o grande mal
que .a ~ensura traz à vida de um povo, sobretudo, à vida do povo
brasoleoro. Quero congratular-me com o discurso de V. Ex•. com cr
Diário de Pernambuco e com esses heróis que ainda têm força parri
contmuarcom a Imprensa livrc= ..E, ao final, não sei se, hoje, o Dia da
Imprensa homenageia o Diário de Pernambuco, ou se o Diário de
Pernambuco homenageia u Imprensa.

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Agradeço o aparte do ilustre Senador Teotônio Vilela que retratou, em
rápidas pinceladas, um sentimento dos democrat:ls brasileiros, acima
O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - As mesmo de possíveis divisões partidárias, que é o anseio mais reconsiderações do Senador Danton Jobim assumem um especial côndito na alma de cada um de nós: o da liberdade de imprensa. Essa
significado desde que pronunciadas por um jornalista, que recebeu a liberdade de imprensa pela qunl todos nós nos batemos, certos de
incumbência de falar cm nome da Associação Brasileira de que sem ela não chegaremos jamais à plenitude do regime demoImprensa, u conhecida ABI, que tantos serviços vem prestando à crático.
causa du liberdade de imprensa.
O Sr. Teotônio Vilela (A lagoas- ARENA)- Permite V. Ex•
um aparte?

O Sr. João Calmon (Espírito Santo- ARENA)- Permite-me
V. E.'' um aparte'/

O SR. MARCOS FREIRE (Pcrnnmbuco- MDB)- Com todu satisfaçüo, mus permita que eu ouça primeiro o Senador Agenor
Muriu, que já havia solicitado o aparte unteriormente.

O SR. MARCOS FREIRE (Pernambuco - MDB) - Com
grande satisfaçilo, Senador João Calmon. V, Ex• é um dos homenageados implicitamente nesta tarde, no Senado Federul.

O Sr. Agenor Maria (Rio Grunde do Norte - MDB) . O Sr. ~oiio Calrno.n (Espírito Santo - ARENA) - Senador
Senador Marcos Freire, congmtulo-me com V. Ex• pelu oportuni- MMcos Frc1re, Sr. Pres1dentc, Srs. Senadores: em nome du comunidade deste pronunciamento nu data rnagnu do Diário de dade do Diúrlo de Pernambuco, em nome da familiu cívica de Assis
Pernambuco. Desejo, neste ensejo, elogiar u conduta intimorata du C_hatcuubrmnd, desejo trunsmitir u estu Cusa a nossa prorunda grati·
maioria da Imprensa brasileira, que nunca confundiu, cm suas salas ~~~~ pela homenagem que é prestndn no Diário de Pernambuco, que
de rcdaçi\o, os princípios muiorcs da sobemnia do nosso Pais. Con- cs.tc. uno co~pletu IS~ un~s d.c fccundu existência. Sete anos depois
gratulo-me, aindu, com o pronunciamento de V. Ex• e com a lm- de .oncorpor.odo o promcoro Jornul que integrou o consórcio dos
prcnsu, aquela lmprcnsu que não vendeu sua consciência, pois entre ~lurlos Associados, Asois Chateuubriand udquiriu, no diu 13 d~
escrever o que sente c escrever o que nl\o deve, procuru sempre escre- JU.nho
1931, o Dlúrio de Pernambuco. Por essa ocasiiio, Carlos de
ver o que sente, cm defesa dos principias muion~s da nossa qucridu Lora Folho, ~uc crn proprictlorio do velho órgiio, endereçou um tclePútriu. Aproveito a ocasião pura dizer aos jornalistas deste imenso gmmu u Assts Chatcuuhrinnd, nos seguintes termos:
Puis que eles são, muitos deles nu suu pobrt:ZU c nus suas dilicul"No mastro Uo velho barco, que nem procelas, nem
dudcs, u ponte que liga os Poderes I..cgislutivo, Executivo c Judiciúrio
escolhos, nem calmurius, nem desalentos, uindu vcnccrnm,
u todus us cumudns brnsilcims. De cudu um ddcs, purticulurrncntc, c
ucabumos Uc dcsfruldur n insígniu do novo ulmiruntc=."
de todos uo mesmo tempo, do seu valor, da suu corugcm, du sua
hombridudc c do seu civismo depender{(, c muito, o futuro da nossu .
Assis Chutcaubriuntl rcsrondcu u Carlos Lira Filho com cstus
lncsquccfvcts pnluvrus:
Nação! Mui to obrigado·u V. Ex•

?•
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espírito de pensar que adquirimos o Diário de Pernambuco
Seria n mesma coisa que supor que tivéssemos comprado a
velhu Faculdade de Direito, o Convento de São Francisco, os
Guararupes ou o Instituto Histórico. O Diário, proclamava
Assis Chateaubriand, é uma grande Pro\'íncia que entra,
voluntariamente, pura uma Federação de Estudos. Entra
com a sua soberania intacta, sem restrições."
Esta,, palavras de Assis Chateaubriand merecem ser incorpo·
radas aos Anais do Senado, a Casa a que ele pertenceu c que tanto
dignificou. Temos procurado ser dignos da tradição de Assis Cha·
teaubriand, que costumava n:pctir uma frase famosa de Sarmiento,
que continua a nos inspirar: .. 0 povo é soberano; eduquemos o soberano". Nesta intervenção, transmito a V. Ex• e ao Senador Paulo
Guerra, que proferiram antológicos discu'rsos de saudação ao velho
Diário de Pernambuco, o nosso agradecimento, extensivo aos Srs. Senadores que homenagearam com apartes o jornal que constitui um
orgulho da Imprensa Brasileira: Ruy Santos, ltalívio Coelho, Heitor
Dias, Milton Cabral, Ruy Carneiro, Virgílio Távora, Alexandre
Costa, Luiz Viana, Orestes Quércia, Lázaro· Barboza, Benjamim
Farah, Augusto Franco, Daniel Krieger, Dinarte Mariz, Leite
Chaves,. Danton Jobim, Agenor Maria, Teotonio Vilela, agradeci·
mentos estes extensivos à Mesa do Senado, presidida por essa admi·
rável fi~ura, uma das glórias_ mais puras da vida pública do nosso
País, o eminente Senador Magalhães Pinto. Assis Chateaubriand
levou para o túmulo uma frustração: não conseguiu concretizar o
sonho de instalar, no Brasil, uma Academia, destinada à formação e
à renovação de lideranças. Para isso lançou uma campanha com o
objctivo de implantar, no País, uma escola, do tipo Grotton School,
que existe nos Estados Unidos. Escolheu para presidir essa cam·
panha o General Anápio Gomes. Infelizmente, por motivos que não
convém rememorar, Assis Chateaubriand não pôde realizar seu
sonho. Entretanto, um dos seus mais modestos discípulos, quando in·
tegrando a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Depu·
tados, visitou a República Federal da Alemanha, teve oportunidade
de ver que, ao lado de cada partido, funcionava uma academia com o
objctivo de promover a formação e a renovação das lideranças
daquele país. Ao regressar ao Brasil, apresentei emenda ao Estatuto
dos Partidos, para a criação, ao lado de cada agremiação, de uma
academia política com o mesmo objetivo da alemã. Essa emenda foi
incorporada ao Estatuto dos Purtidos. Infelizmente para nós, que
pertencemos à classe políticu, o Brasil não conta até hoje com uma
academia desse gênero. Falando nesta Casa, que era também de
Assis Chnteaubriand, c prestando uma homenagem à sua memória,
dirijo um apelo aos Srs. Deputados c Senadores para que procurem
cumprir o que foi determinado com u aprovação dessa emenda ao Estatuto dos Partidos, a fim de que nosso País, com os recursos do
Fundo Pnrtidlirio quej<i existem, disponha também de academias po·
líticas uncxas à ARENA e ao MDB, que contribuam para a
formação e n rcnovução dos quadros de líderes deste País. Em nome
da fumília civica de Assis Chatcaubriand, cm nome do Diário de Per·
nambuco, muito obrigndo no Scnudo du Repúblicu.
O SR. MARCOS FREIRE (Pernumbuco- MDB)- O aparte
do ilustre Senador João Calmon contém subsídios dos mais valiosos,
subsídios que podcrfnmos considerar autenticamente históricos. f::,
portanto, com :1 m!aximn satisfação que o incorporo ao meu
pronunciumcnto,

Sr. Presidente, Srs. Senadores, falílvamos que à Imprensa, como
a todos nós, cabe iguu Imente velar pelos valores mniorcs de nossa formução políticn c culturnl. E é dentro deste contexto que se insere,
exntamcnte, o trabalho desenvolvido pelo Diário de Pcrnumbueo, em
jornadas memorúvcis.
Se nüo bustussc, em si mesmo, u longu vidn scsquiccntcn{ariu
desse órgão de imrrcnsu, huverin que se rcalçur, também, a rclcvuntc

cuructcristicu dessa cxistênciu cm meio u umu rcgii\o marcada por
profundos dcsequilfbrios cconômicos c sociais, dcsnnundo os ho·
mcns c o tempo. Como se isto nllo fora suficiente, n própriu natureza

agruvu as agruras do nosso povo, disseminando, pcriodicumcntc,

entre secas c enchentes, o malefício e o desespero.
As pilginas que o Diário coloca nas ruas, ao alvorecer de cada
manhã, são acolhidas com carinho nos lares e locais de trabalho.
Representam o produto feito c acabado de u'a máquina acicnada
por geraçÕes sucessivas, c, sobretudo, alimentada pelo idealismo, a
fé, a inteligência c suor dos que o fazem. Dai porque transmudam,
nU o raro, adversidades cm esperança,
Assim, nós, os pcrnumbucanos, o vemos e o sentimos. Sentimolo na grandeza de quem, mesmo em meio a tantas dificuldades, chega
ü glória de ser considerado o órgão mais antigo, em circulação, na
América Latina, c o mais velho diário do mundo, publicado em
língua portuguesa.
Terá tido, evidentemente, seus altos e baixos c nem tudo o que
disse ou rez estaria imune a criticas.· Assim teria que ser, pois o Diário
de Pernambuco não ê apenas testemunha, mas, em verdade, também
personagem de nossa História. E ela registra, em seu favor, um
enorme acervo de serviços prestados à colctividade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano cm que este jornal
completa ISO anos de existência, a Oposição brasileira não podia
ficar alheia a esse evento. Acredito que esta homenagem que aqui lhe
é prestada não ê apenas nossa, do MDB, mas, em verdade, do
próprio Senado Federal. Parubenizamos, pois, o Diário de
Pernambuco. E aos seus fundadores, dirigentes, jornalistas e demais
servidores, de ontem c de hoje, o preito de gratidão dos
pcrnambucanos, dos nordestinos, do Brasil inteiro.
Como Senador de Pernambuco, com orgulho c respeito,
saudamos, da Tribuna legislativa mais alta do País, o nosso Diário,
pela passagem do seu sesquicentenürio. E a certeza de que conti·
nuarcmos a tê-lo, sempre, à frente das grandes causas da Região e do
País.
Em nome do povo que nos elegeu, desejo, ardentemente, nunca
mais vê-lo manchado de sangue ou crivado de balas. Mas espero,
igualmente, que de suas sacadas históricas ou de suas páginas
impressas não silencie, jamais, o eterno combate pela liberdade.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência, cm
nome da Mesa, associa-se às comemorações do sesquicentenário do
Diário de Pernambuco e homenageia o combativo órgão da Imprensa
que tão altos serviços tem prestado ao setor de comunicação no
valoroso Estndo do Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. !•-Secretário
vai proceder à leitura do Expediente.

ti lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 172/75 (n• 278/75, na migcm), de 8 do corrente, referente ao
Projeto de Lei du C:lmura no 48, de 1975 (n' 172-C/75, nu Casa de
origem), que revigora 11 Lei n• 4.331, de !<'de junho de 1964, que
dispõe sobre u aquisição de imóveis por Governos' estrangeiros, no
Distrito Federal. (Projeto que se trunsformou n:• Lei n• 6.235, de 8
de setembro de 1975.)

PARECERES:
PARECERES N•s398 E399, DE 1975

Sobre o Projeto de Lei da CâiiUlra n.0 27, de
1975 (n,o 1 .344-B, de 1973, IUl. origem), que "dispõe sobre o mandato de Reitores, Vlce-Reitorcs,
Dirctorcs e Vicc-Dirctores dns Instituições particulares de ensino superior",
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DA COMISSAO DE CONSTITUIÇA~ E JUSTIÇA
Relator: Senador Heitor Dias
Em virtude de haver recebido Emenda Substltutlva, em plenário, do eminente Senador José Llndoso,
foi encaminhado ao exame desta Comissão o presente :Projeto de Lei da Câmara, de autoria do !lustre
Deputado Alfeu Gasparlnl, que dispõe sobre o mandato de Reitores, Vlce-Reltores, Dlretores e V!ce-Diretores das Instituições particulares de ensino superior.
A proposição, que recebeu, Igualmente, substitutivo respectivamente, das Comissões de Constituição
e Just.lça e de Educação e Cultura da Câmara, tem por
objetlvo excluir a esc·clha dos Reitores, Vice-Reltores,
Diretores e Vice-Diretores das universidades particulares e a duração de seus mandatos do preceituado
no art. 16, da Lei n.O 5. 540, de 28 de novembro de 1968,
que fixa normas de organização e funcionamento do
ensino superior e sua articulação com a escola média.
Em substituição a esta norma, propõe que os referidos
prazos de mandatos e as eleições daquelas autoridades
sejam disclpllnados nos estatutos e regimentos das
respectivas universidades.
Apreciando o projeto, em seu mérito, a douta Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal,
aprovou o parecer favorável do eminente Senador Tarso nutra.
A proposição, em sua redação final dada pela outra casa do COngresso Nacional, padece de grave !alha, vez que, redundant':mente, manda que a ~scolha
dos reitores das lnstltuiçoes particulares de ensmo superior seja disposta nos seus estatutos ou regimentos,
matéria já devidamente dlscipllnada na citada Lei n.0
5.540/68, ao estabelecer, textualmente, no ite:zn III,
do a•rt. 16, que "o Reitor e ·D Diretor de unid.~de universitária ou estabelecimento Isolado, de carat.er particular, serão. escolhidos na forma. dos respcct1vos estatutos e regunentos". (0 grifo é nosso.)
Mas o projeto da Câmara dos Deputados, como se
vê, restringe-se, a regulamentar a duração de mandat'J dos reitores das Universidades particulares e a retirar a escolha de seus titulares da interferência dlreta do Governo.
Entendendo que o assunto merece um redlsclplinamento mais amplo, ditado pela experiência de quase sete anos, decorrente da vigência da mencionada
Lei n. 0 5. 540/68, o eminente Senador José Llndoso,
quando da discussão do projeto, em turno único, apresentou-lhe um substitutivo Integral.
Com esta emenda, o eminente representante pelo
Amazonas vl.sou não somente a dar à proposição uma
"formulação mais conforme à técnica legislativa, como também procurou regulamentar de modo mais genérico e abrangente o mecanismo da eleição das autoridades dirigentes das Universidades particulares.
Para tanto alterou, também, o parágrafo único do
art. 15 da citada Lei n,0 5.540, com a finalldade de
eliminar a participação obrigatória, nos Conselhos de
Curadores das Universidades autárquicas, de representantes do Ministério da Educação e Cultura.
A segunda modificação da emenda substitutlva é
no art. 16 e decorre, segundo declara seu ilustre autor, de a experiência haver demonstrado "que o processo de escolha e nomeação dos dirigentes de Instituições de ensino superior, qualquer que seja a sua entidade mantenedora, tal como regulado pelo referido
?rt 16, apresentar uma série de inconvenientes, alguns .1á ressaltados em pronunciamentos do próprio
Conselho Federal de Educação.
0

Do âmbito da competência desta Comissão, nada
há n nrgüir contra o projeto nem contra a emenda de

plenário a ele oferecida, razão por que somos de parecer tenham os mesmos seu curso normal, a fim
de que a douta Comissão de Educação e Cultura possa
manifestar-se, no mérito, já agora sobre o referido
substitutivo.
Sala das Comissões, em 3 de setembro de 1975. Aecioly Filho, Presidente - Heitor Dias, Relator Leite Chaves- Gustavo Capanema - Dirceu Cardoso
_ Italívío Coelho - HeJvídio Nunes.
PA,RECER N.0 399, DE 1975
Da comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Tllirso Dutra
eom emenda substltutlva total do ~Ienário, ~olta
a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n. 27,
de 1975 que "dispõe sobre mandato de Reitores, VlceReitore~. Diretores e Vlce-Diretores das Instituições
particulares de ensino superior".

o exame desta nova proposição oferecida pelo nobre Senador José Lindoso, mostra, desde logo, dois
aprimoramentos que ela traz ao projeto Inicial: maJor
abrangência e melhor redação".
Quimto à última observação, já formulamos a necessária censura, ao final do primeiro parecer exarado de 19 de junho do co~rente ano. E confiamos que
as imperfeições da proposta legislativa pudessem ser
ocrrigidas, a tempo, pela douta Comissão de Redação.
Essa tarefa passa a ser agora, obviada pelo substitutivo apresentado.
Embora quantum satís suficiente e com conteúdo
de merecimento aceitável e justo, o projeto do Deputado Alfeu Gasparini passa a receber ampllação que,
realmente, o torna mais aperfeiçoado e completo. outras figuras da administração universitária moderna,
como Pró e Sub-Reitores, Adjuntos e Decanos, foram
previstas, para incidência, por Igual, na regra da continuidade possível; sem Ilmltação de tempo. A alteração da composição dos Conselhos de Curadores das
Universidades Autárquicas, o deferimento, aos estatutos e regimentos das Instituições particulares, da
matéria referente a prazos de mandatos universitários, e novo processo de Indicação de nomes para nomeação presidencial, em caso de UniverS!dacles Federais, são com efeito, alterações que valem o substituti~·o e pedem a sua aprovação.
Parecer, assim, favorável.
Sala das Comissões, em 4 de setembro de 1975. Helvídio Nunes, Presidente, em exercício- Tarso nutra, Relator - Mendes Canale - Evelásio Vieira.
PARECERES N•S400, 401,40le403, DE 1915
Sobre oficw "S" 15175, do Sr. Govemador
do Estado da Bahia solicitando autorização para
alienar área de terras a empresa que especifica.
PARECER N.0 400, DE 1975
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Accioly Filho.
1. Com oficio de 14 de março último, o Sr. Governador do Estado da Bahia sollcita autorização do
Senado Federal, nos termos do art. 171, parágrafo
único, da Constituição, para allenar uma área de terras púbUcas de até 150,000 ha situada na região do
extremo sul daquela unidade da Federação. A allenação será feita para a empresa Empreendimentos Florestais S/A - FLONIBRA, de cujo capital participa
majoritariamente a Companhia Vale do Rio Doce e
tem como associada a Japan Brazil Paper,
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feitos por uma comissão lntersecretarlal, designada
pelo Governador do Estado da Bahla, os quais tiveram por obj etlvo orientar a Implantação de unidades
Industriais de celulose, com a adoção simultânea de
medidas de controle e proteção do melo ambiente,
bem como de definir uma prática de florestamento
e reflorestamento.
'
3. Esses estudos levaram a situar, nas regiões
litoral norte e extremo sul do Fstado, as áreas prioritárias para a formação de maciços florestais homogêneos. COncluiram os estudos, no entanto, que, para.
os Interesses do Estado, não bastaria tão só o florestamento, mas também a Implantação de complexos
Industriais para a exploração continua das florestas,:
mediante um proctlssamento de matéria-prima para
transformá-la em laminados, compensados, móveis,.
celulose, papelão, papel e demais subprodutos.
4. Os estudos vieram coincidir com o Interesse
manifestado pela sociedade de economia mista da
União - a COmpanhia Vale do Rio Doce, de desenvolver, na Bahla, um proj üo de rE:fiorestamento com
vistas à Indústria de celulose, o que seria feito pela
empresa subsidiária - Empreendimentos Florestais
Sociedade Anónima.
5. A área, que se pretende alienar, não está delimitada mas tão só determinada a sua situação na
região extremo sul do Estado, cujos aspectos fislcos,
geopolíticos, mlcroeconômlcos e macroeconõmlcos estão descri tos no memorial que acompanha a sollcl tação do Governador da Bahla. Só depois da autorização
do Senado é que o Governo estadual 'fará a medição
e demarcação, respeitados os direitos de terceiros, da
área a ser alienada até o limite de 150.000 ha.
6. Ao expediente do Governador da Bahla está
anexado documento da Cla. Vale do Rio Doce, em que
manifesta a sua Intensão de promover, também na
Bahla, a diversificação de suas atlvldades, realizando
ali empreendimento florestal para produção de celu- ·
Jose e outras Indústrias afins. A empresa declara pretender realizar o Investimento não só com as terras
públicas, cuja cessão solicita, mas também com terras
particulares, cuja aaulslção fará oportunamente.
7. Não há menção ao preço das terras, mas uma
simples referência em oficio da Cla. Vale do Rio Doce
à forma de pagamento, que poderia ser mediante a
participação do Estado no capital da subsidiária florestal.
8. Tratando-se de alienação para empresa de
que participa a União majoritariamente,' o meu voto
é pela concessão da autorização, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 61, DE 1975
Autoriza. o Estado da Bah. ; a alienar área
de terras públleas situadas na •: ·gião do extremo sul daquele Estado.
o Senado Federal resolve:
Artigo único. 1!: o Estado da Bahla a\.•.orlzado a
alienar, para a empresa Empreendimentos ,?lorestals
SI A., FLONmRA, subsidiária da Cla. Vale do Rio Doce,
a área de terras públl<:as, até o limite de 150.000 ha,
situada na região do extremo sul daquele Estado.
Sala das Comissões, em 21 de agosto de 1975. Jessé Freire, Presidente em exercício. Accioly Filho,
Relator. Henrique de La Rocque - Lázaro Barbosa
- Franco Montoro - Eurico Rezende - Mendes Canale.
2.

VOTO EM SEPARADO

,

DO SR. SENADOR DOM!CIO GONDIM

Pelo presente Oficio, o Senhor Governador do
Estado da Bahla solicita autorização do Senado Fe-

dera!, nos termos do artigo 171, parágrafo único, da
Constituição, para alienar uma área de terras públicas de até 150.000 ha, situada. na Região do ExtremoSul daquela Unidade da Federação.
2. Nos termos do art. 109, parágrafo único,
combinado com o art. 408, ambOs do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria foi, Inicialmente,
.examinada pela Comissão de Legislação Social que,
como conclusão do seu parecer, formulou projeto de
resolução, cohcedendo a medida pleiteada.
3. Para que pedidos da espécie sejam examinados pelo Senado Federal, há necessidade de que sejam
obedecidas as normas regimentais que transcrevo:
"Art. 407. o Senado se pronunciará sobre a
alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a 3. 000 (três mil) hectares, salvo
para execução de planos de reforma agrária
(Const., art. 171, parágrafo único), mediante
pedido de autorização, formulado pelo Governador do Estado ou Território respectivo, Instruido com:
a) planta e descrição minuciosa das terras objeto da transação, esclarecimentos sobre o destino que se lhes pretenda dar e razões just!11catlvas do ato;
b) nome e nacionalidade da pessoa física ou
jurídica compradora, capacidade de exploração
e· Idoneidade profissional;
c) planta e descrição de outras terras que o
adquirente possua, com especificação da respectiva área de utUI~ação;
d) parecer do órgão competente, nos Estados,
sobre as condições agrológicas, ecológicas e climáticas das áreas objeto de alienação ou concessão, bem como de sua posição em face dos
transportes aos centros consumidores;
el esclarecimentos sobre a exlsténcla, na área
cuja alienação se pretenda:
1 - de posseiros com mais de 10 (dez) anos
Ininterruptas de ocupação;
2 - de sUvícolas.
§ 1.0 Tratando-se de concessão ou alienação
nas zonas a que se refere o art. 89 da COnstituição, o pedido de autorização será encaminhado ao Senado com prévio assentimento do
Conselho de Segurança Nacional.
§ 2.0 J!: licito a qualquer Senador; da representação do Estado, encaminhar, à Mesa, documento destinado a complementar a Instrução ou o .
esclareclmen to da matéria."
4. Face à clareza do dispositivo citado, fácU é
concluir, após o exa.tnle do processado, que o presente
pleito não atendeu às exigências da nossa lei lntema.
5. No processado não há Informações precisas
quanto à constituição da sociedade: Empreendimentos Florestais S.A. - FLONmRA.
6. Por outro lado, os objetlvos da sociedade não
estão claros, pois, se a Indústria pretende produzir
celulose para o nosso consumo (em principio: 3 milhões de toneladas de madeira e 800 mU toneladas
por ano), como poderá concordar com a exportação
de cavacos de madeira (chlps), tendo em vista a oferta e procura no mercado Interno japonês. A empresa
condicionaria a sua produção a um determinado pais?
7. Não há esclarecimentos quanto ao preço de
alienação das referidas terras, nem, tão pouco, Informações sobre a demarcação da referida área, contrariando desta forma o Decreto n.0 23.401, de 13 de
abril de 1973 (Regulamento da Lei n.O 3 .038, de 10
de outubro de 1972 - Lei de Terras), que no artigo
21 diz:
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incursa nas proibições da Constituição Estadual
e da Lei de Terras.

................... ······ ..................... .

2.0 Em nenhum caso serão vendidas áreas
por medir e demarcar."
§
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Constituição e Justiça, recente legislação federal, com
respeito a aUenação de terras públicas e subsid!álias
de empresas, em que a União participe majoritariamente pois é do meu conhecimento que somente com
expressa autorização do Sr. Presidente da República,
seria possível a constituição de tals subsidiárias.
17. Estas, as razões que, no momento, me obrigam a um pronunciamento contrário ao projet·o, até
que seja o mesmo devidamente Instruido com os elementos exigidos pelo Regimento Interno, e se ajuste
às determinações constantes da leglslação federal e
estadual relativa à espécie.
Deixamos de analisar a parte final do projeto,
por tratar-se do detalhamento e de alguns aspectos
técnicos do empreendimento que não nos cabe estudar. Os outros itens, solicitados na parte inicial, não
foram suficientemente esclarecidos, razão por que
não podemos acolher o presente pleito.
Sala das comissões, em 21 de agosto de 1975. Dnmício Gontlim.

Estávamos concluindo o nosso voto, quando
nos foi enviado por esta Presidência alguns dados
complementares que .o Senhor Governador do Estado
da Bah!a., atendendo solicitação formulada por Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA, enviou
ao Senado Federal.
9. Do exame desses elementos adicionais, vemos
que as úreas devolutas pretendidas pela Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD, ou sua associada, EmpreemUmentos Florestais S.A. - FLONIBRA, situam-se
no Ex:tremo-Sul da Bahla, entre os paralelos 150 s e
18° S e os meridianos ggo W e 4oo w.
10. Por sua vez, a FLONIBRA, empresa constiPARECER N.0 401, de 1975
tuída em outubro de 1974, da qual a CVRD detém a
Da Comissão de Economia sobre o Projeto
maioria do Capital, é assoclruc!a da Japan Brazil Paper
de Resolução n.0 61, de 1975, da Comissão de
and Pulp Resources Development Co.- JBP, formada
Legislação Social, que autoriza o Estado da
por um pool de empresas japonesas produtoras de
Bahia a alienar área de terras públicas situapapel.
das na Região Extremo-Sul daquele Estado.
11. Sabemos que o nosso Pais é carente ele ceSenador Ruy Santos
Relator:
lulose e de papéis finos, importando grande parte das
sua; necessidades; assim, projetas dessa natureza são
Relatório
considerados de Interesse para a economia nacional
1. Em oficio ao Governador do Estado da Bahia,
e p~r isso n:esmo - afirma a documentação subsldlana ao Of1clo S-15/'15 - "Integra o Programa Na- diz a empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce:
cional de Produção de Papel, no contexto do !I Plano
"A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD vem
Nacional de Desenvolvimento.
realizando, há anos, pesquisas com vistas a di12. Não obstante essa necessidade premente de
versificação de suas atividades, como fator de
matéria-prima para o nosso consumo - o projeto
desenvolvimento. Deu inicio, em 1967, a um
grande empreendimento florestal, c:om o objeprevê uma produção de 3 m!lhões de toneladas de
tlvo de seu aproveitamento integral na producavacos de madeira (wood ch!psl e 800 mil toneladas
ção de celulose e outras indústrias afins.
de celulose branqueada por ano -, vejamos o que
pretende a empresa (pág. 2 - Exposição de Motivos):
Dentre outros empreendimentos programados
"2.2 - 50% (cinqüenta por cento) da produção
pela CVRD, consta o reflorestamento de granfinal será destinada ao mercado japonês. A oude área no Norte do Estado do Espírito Santo,
tra parte se destinará, a critério da CVRD ao
onde já tem plantaãos aproximadamente 30.000
mercado Interno ou à exportação, A proporção
ha de espécies de rápido crescimento e no Sul
é válida para todos os produtos."
do Estado da Bahla.
Recentemente, a CVRD firmou acordo com a
13._ De fato, deve caber grande preocupação na
Japan Brazil Paper and l'ulp Resources Deveproduçao da celulose nacional, pois a CVRD está
lopment Co. Ltd. - JBP, empresa japonesa
através ela FLONIBRA, congregada a uma organizaçãÓ
possuidora de grande experiência na produção
especialmente cliada para este flm - Japan Brazll
de celulose e seus derivados, para constituição
P~~;per and Pulp Resources Development, que al>ra)l€e,
da empresa FLONIBRA - Empreendimentos
alem de uma trading company, as quinze (15) maioFloresta!s S.A., c:om capital inicial de 60 mires empresas fabricantes de polpa e papel.
lhões de cruzeiros e participação da CVRD em
14. Mais adiante, verifica-se que a grande preo55%, que terá como pr!nc:lpal objetivo promocupação do projeto a ser Implantado é o custo com
ver o reflorestamento com espécies adequadas
o conseqüente barateamento do produto no Pais repara produção de celulose e a sua utilização inceptor. Assim, a preços de 1973, chega-se a um custo
du~trlal. O empreendimento prevê, como se po- CIF - Japão, de aproximadamente US$ 133,00/t.,
de verificar na cópia anexa do acordo, aproveienquanto que o custo à mesma época (1973), era de
tamento racional de extensa área, o seu desenUS$ 200,00/t. Com a escassez do produto no mervolvimento sóclo-econõmlco, Integrando grancado Internacional e para favorecer nossa balança de
de parcela da população ociosa na economia
pagamentos, seria lógico, conseguir preços cada vez
regional, gerando aproximadamente .15. 000 emmais favoráveis para o produto e 'não o Inverso: a
pregos dlretos e divisas para o País de cerca de
redu<;ão. E com a matéria-prima exportada haveria o
300 milhões de dólares por ano.
mesmo tratamento, caso o nosso Pais necessitasse de
Visando conc:ret12ar o Interesse da CVRD, atrautlllzar o "produto acabado", tendo para lsso fornecido
vés de sua associada, a FLONIBRA, na aquisia matéria-prima?
ção de até 300.000 h a, nos municípios de Cara15. Outro aspecto Importante é a aruillse ecovelas, Nova Viçosa, Mucuri, Medeiros Neto, Italógica ela região que não fol fornecida por Instituto
nhen, Lagedão, Ibirapuã, Itamaraju, Prado, AlOficial do Estado, mas pelo próprio projeto da emcobaça, Eunápolls, Porto Seguro, Gu11rn tinga e
presa.
Santa Cruz da Cabrállll., entendimentos preliminares foram mantidos pelos seus prepostos
16. Desejaria, .também, que tosse examinada,
Senhores José Krause Martins e Harllow de
com maior detalhe, por esta Comissão e pela de
Almada Abreu com o ilustre Secretário de Es8.
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tado da Agricultura, Doutor Raymundo FonseDecreto ·n. 0 23.861, de 12-12-73.
ca Souza, que se mostrou receptivo, afirmando
ser perfeitamente viável e de Interesse do proe outras publlcações referentes ao assunto."
fícuo Governo de Vossa Excelência a realiza2. o expediente do Governo do Estado da Bahla
ção da nossa pretensão.
foi enviado lnlcla!mente à Comissão de. Legislação
Face ao exposto, solicitamos a Vossa Excelên- Social,
onde diz o seu Relator, o nobre Senador Acclocia providências especiais junto ao Senado FeIy
Fllho:
deral, por Intermédio do Instituto de Terras
"2. A alienação pretendida origina-se de esda Bahla - INTERBA, no sentido de obter
tudos feitos por uma comissão lntersecretarlal,
autorização para a cessão de até 250.000 ha
designada pelo Governador do Estado da Bahla,
de terras devolutas nos municípios supracltaos quais tiveram por objetlvo orientar a imdos, bem como termos assegurada a autorizaplantação de unidades lndustrlals de celulose,
ção de transferência das propriedades que precom a adoção simultânea de medidas de contendemos adquirir, cuja tltulação se efetlvou hã
trole e proteção do melo ambiente, bem como
menos de cinco anos."
de definir uma prática de florestamento e reE, deferindo o pedido, solicita o Governador do
florestamento.
Est~do da .Bahla; em cumprimento do disposto no
.3. Esses estudos levaram a situar, nas regiões
paragrafo unlco do art. 171 da Constituição a autolltoral norte e extremo sul do Estado, as áreas
rização do Senado e diz:
'
prioritárias para a formação de maciços flo"A Companhia Vale elo Rio Doce, conforme o
restais homogéneos. Concluí~am os estudos no
clt~do Ofício P/E - 56/75, concorda, como conentanto, que, para os lntereses do Estado, 'não
dlçao básica para essa negociação, em que 20%
bastaria tão só o florestamento, mas também a
(vinte por cento) da área total de terras pú- ·
implantação
de complexos Industriais para a
bllcas a ser alienada em seu favor ou em favor
exploração
contínua
das florestas, mediante
da sua associada tenha a preservação obrlgaum processamento doe matéria-prima para
tó.rla das florestas primitivas e concorda tamtransformá-Ia em laminados, compensados,
bem em que 5% (cinco por cento) da área seja
móveis,
celulose, papelão, papel e demais subreflorestada por espécies nativas da reg!ão, no
produtos.
prazo de 15 (quinze) anos.
5. A área, que se pretende alienar, não está
A Lei Estadual n.0 3. 038, de 10 de outubro de
delimitada, mas tão só determinada a sua si1972 (cópia anexa), faculta, pelo seu artigo
tuação na Região Extremo-Sul do Estado, cujos
15, parágrafo primeiro, a alienação à mesma
aspectos físicos, geopolíticos, mlcroeconõm!cos
pessoa natural ou jurídica, da área pretendida
e macroeconômlcos estão descritos no memorial
em caso de empreendimento considerado de
que acompanha a solicitação do Governador da
Interesse para o desenvolvimento econômico do
Bahla. Só depois da autorização do Senado é
Estado, assim entendidos o reflorestamento a
que o Governo estadual :fará a medição e de~olonlzação particular, a exploração racional e
marcação, respeitados os direitos de terceiros,
mte~lva, com projeto aprovada pelos órgãos
na área o. ser alienada até o limite de 150.000
espec1f!cos do Estado. o artigo 23 e seus paha.
rágrafos, da Lei n. 0 3. 038/72, estabelecem as
7. Não há menção· ao preço das terras, mas
condições para cláusulas contratuais de retrovenda ou anulabllldade, em caso de lnexecução
uma simples referência em ofício da Cla. Vale
do projeto a que se destina a área requerida.
do Rio Doce à forma de pagamento, que poderia ser mediante a participação do Estado no
Diante do exposto e tendo em vista o contido
capital da subsidiária florestal.
no artigo 171 da Constituição da República,
tenho a honra de solicitar ao senado Federal
8. Tratando-se de a!lenação para empresa de
a a utorlzação para que o Estado da Bahla posque participa a União majoritariamente, o meu
sa alienar as terras de sua propriedade à Comvoto é pela concessão da autorização, nos terpanhia Vale do Rio Doce ou a sua associada mos do seguinte Projeto de Resolução."
Empreendimentos Florestais S.A.- FLONffiRA
E conclui pela apresentação do seguinte projeto
até o limite de cento e clnqüenta mil hectares
( 150. 000 ha). Obtida essa autorização, serão
de Resolução:
aquelas terras devidamente medidas e clemar"O Senado Federal resolve:
cadas pelos órgãos técnicos do Governo do
Artigo único. É o Estado da Bah!a autorizado
Estado, respeitados os direitos ele terceiros o
a allenar, para a empresa Empreendimentos
Interesse públlco porventura manifesto sobré a
Florestais S. A., FLONIBRA, subsidiária da Cla.
área e demais disposições da legislação perVale do Rio Doce, a área de terras públicas até
tinente."
o !lmlte de 150.000 ha, situada na Região ExEm 20 de março deste ano, o Presidente do Setremo-Sul daquele Estado."
nado Federal oficiou ao atual Governador da Bahla
Ante
porém, alegações do nobre Senador Domísolicitando a remessa de documentos essenclo.ls a
cio Gondlm, pediu a Comissão de Legislação Social,
·tramitação da matéria, face no que dispõe o art. 410,
o que foi deferido pelo plenário do Senado "que fosse
do Regimento; e em 26 de maio, o Governador Roouvida a comissão de Economia", quanto à proposiberto Santos atende o pedido:
ção aprovada. E me foi distribuído.
"Tenho a honra de acusar recebido o e>:pedlente
Parecer
de Vossa Excelência de n. 0 SM/144/75, solicitando legislação sobre terras deste Estado.
No seu voto em separado, na Comissão de LegisCumpre-me, em resposta, encaminhar a lelação Social apesar de não constar sua assinatura da
gislação especifica compreendendo:
relação dos membros presentes à deliberação, o nobre
Senador se Insurge contra o. falta de planta do projeto
Lei n.0 3. 038, de 10-10-72
e contra a não-referência à existência de posseiros;
reconhece porém:
0
Emenda n. 3 à Constituição do Estado da
"11. Sabemos que o nosso País é carente de
Bo.hla.
celulose c de papéis finos, Importando grande
Decreto n.0 23.401, de 13-04-73.
parte das suas necessidades; assim, proj etos
Decreto n. 0 23 .38G, de 21-03-73.
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êlessa natureza são considerados de Interesse
para a economia nacional e por Isso mesmo afirma a documentação subsidiária ao Ofício
S-15/75 - "Integra o Programa Nacional de
Produção de Papel, no contexto do II Plano Nacional de Desenvolvimento."

Só esse reconhecimento vale para o destacar que,
do ponto de vista a que está restrita a Comissão de
Economia, é de ser deferido o pedido.
Conheço de perto a Região Sul do meu Estado,
principalmente quanto ao seu potencial económico;
sei ainda que as florestas sullnas da Bahla têm sido
devastadas com a retirada da madeira de lei. A Companhia Vale do Rio Doce porém, ou a FLONIBRA, sua
subsidiária, concordou com o governo baiano em que
da área total a ser alienada 20% tenha "a preservação obrigatória das florestas primitivas, e se compromete em Implantar Indústria para "o processamento
de matérias-primas para transformá-la em laminados, compensados e celulose". Ora, o próprio voto do
Senador Domíc!o Gondln assegura que o Pais é "carente de celulose e de papéis finos".
Diante disso, o interesse baiano está resguardado
e a produção nacional ampliada. Há economia de
divisas. Há utilização da mão-de-obra numa região
pobre. Há progresso. "O Investimento total será da
ordem de 800 milhões de dólares; a receita anual gerada pelo empreendimento será de 250 milhões de
dólares; a área total reflorestada será da ordem de
450.000 ha; o empreendimento viabilizará a construção de um terminal maritlmo, na região, para receber
navios de grande porte; o projeto concorrerá decisivamente para a melhoria e expansão da Infra-estrutura da região; a oferta de trabalho gerada pelo empreendimento corresponderá a cerca de 15. oco empregos dlretos e lndiretos."
Por estes motivos, somos pela· aprovação do Projeto de Resolução, elaborado pela Comissão de Legislação Social.
Salvo Melhor Juizo.
Sala das Comissões, em 3 de setembro de 1975. Milton Cabral, Presidente - Ruy Santos, Relator Renato Franco - Jessé Freire - Luiz Cavalcante J'arbas Passarinho - Orestes Quércla.
PARECER N.o 402, de 1975
Relator: Senador Heitor Dias
1. O Governo do Estado da Bahia, tomando na
devida conta, o memorial que lhe encaminhou a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de capital majoritário do Governo da União, e cujo teor se encontra
no bojo do processo enviado ao senado, para cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 171
da Constituição Federal, enviou pedido de autorização para alienar a Empreendimentos Florestais S/A
- FLONIBRA -, subsidiária da Vale do Rio Doce, e
de cujo controle participa com 55% do seu capital,
até 150. oco ha de terras no extremo sul do Estado,
"área que será devidamente medida e demarcada
pelos órgãos técnicos do Governo da Bah!a, respeitados os direitos de terceiros e o Interesse público
porventura manifesto sobre a área e demais dispOsições da legislação pertinente". (Cf. Oficio do Governador)
2. O processo foi, de logo, encaminhado à Comissão de Legislação Social que acolheu o parecer do
seu Ilustre Relator Senador Accioly Filho, com o
voto em separado do Senador Domic!o Gondlm.
3. Saliente-se que a alienação da referida área
visa a propiciar à Companhia Vale do Rio Doce, através de sua referida subsidiária a, com a part'lc!pação
da "Japan Brazll Paper and Pulp Resources Developmet Co., Ltd, levar a cabo um projeto de reflorestamento com vista à Implantação de uma Indústria
de celulose, emprendlmento da mais alta Importância

não só para o Estado da Bahla, mas também para o
Brasil, seja pela capacidade de geração de 15. COO
empregos dlrctos, seja pela produção de divisas numa perspectiva de 300 milhões de dólares por ano.
4. Acresça-se à Informação a meta de produção de papel cuja carência é hoje problema de preocupação do Governo Federal, sem falar no processamenta de matéria-prima para transformá-la em laminados, compensados, móveis etc., como bem situou
o Ilustre Senador Ruy Santos, Relator do Processo na
Comissão de Economia.
5. No seu voto em separado, o Senhor Domiclo
Gond!m relacionou aspectos do Projeto que lhe pareceram merecedres de maiores esclarecimentos.
Com base no § 2.o do art. 407 do Regimento Interno do Senado, e Interessado, como representante
da Bahla, na tramitação da matéria, ache! por bem
fazer chegar à.'l mãos da d!reção da Empresa o teor
do Parecer do Ilustre Senador Domi elo Gondim. E
os esclareclmen tos vieram e se acham relacionados
no ofício que me foi dirigido, em data de 26 de agosto
p, findo, ao qual se acha apensa cópia do Acordo
n.O 2 celebrado entre a Vale do Rio Doce e a Japan
Brazll Paper and Pulp Resources oevelopment Co.,
Ltd, (vide does. anexos).
6. O valor das terras não foi declarado para o
devido reembolso por parte da Empresa adquirente,
porque a matêria está regida pela Lei n." 3. 038, de
10 de outubro de 1972 (Cf. fascículo anexo) regulamentada pelo Decreto n.0 23.401/73, que p~los arts. 33
e 34 estabelece valores diversos de acordos com as.
classes de terras .
7. A arguição feita pelo Senador Domiclo Gondlm de que a não demarcação prévia da área estaria
a ferir o § 2.0 do a.rt. 21 do Decreto n.0 23.401/73 não
tem cablmmto.
Se.gundo ..a. Interpretação que se Impõe ao cttaelo
§ 2. 0 e que em nenhum caso serão vendidas âreas
por medir e demarcar". (o grifo é nosso) .
8. O processo em exame cuida de autorização
para v;ender. Log'lca_mente, no ato da venda é que
se. far.a a demarcac;a.o, medida que nem ao menos
podera ser contornada, porque ninguém assinaria
uma escritura de compra e venda sem saber de jure
e de fato os limites reais da propriedade adquirida.
O processo, pgrém, exibe, no seu bojo as plantas,
com a !nd!caçao da ârea que serâ objeto da referida
allenaçao.
9. Não é para esquecer que compreendendo que
determinadas exigências só poderão ser cumpridas no
ato em que se efetlva a transação é que, apreciando
maté;:!a Igual, o Senado decidiu, na redação da Resoluçao autorizat!va, enumerar as condições cujo
cumprimento se Impunha.
Embora o processo esteja enriquecido de elementos que demonstram, à saciedade, a Importância do
emprend!mento, desejamos trazer à luz o texto da
declaração conjunta assinada pelo Presidente Ge!sel
e pelo primeiro 1\fin!stro do Japão, quando da visita
deste ao Brasil. (cf. cópia facs!m!lada anexa). A
esse documento, por si só eloqüente e respeitoso,
acrescentamos os seguintes Informes extraídos do
oficio dirigido pelo Presidente da Vale do Rio Doce
ao Senhor Governador da Bahla, em 14 de maio do
corrente ano, os quais ressaltam os efeitos benéf'lcos
da transação que se deseja completa e acabada:
- O Investimento total será da ordem de oitocentos milhões de dólares·.
- A receita anual gerada pelo empreendimento
será de duzentos e clnqüenta milhões de dólares.
- O empreendimento v!ab!llzará a construção de
um terminal marit!mo na região para receber navios de grande porte.

- 2:37- O projeto concorrerá decisivamente para melhoria e expansão da Infra-estrutura da região prevendo-se Investimentos da ordem de dez milhÕes de
dólares na construção de estradas v!clnals e secundárias.
- A oferta de ·trabalho gerado pelo empreendimento compreenderá cerca de quinze mil empregos
dlretos.
- Implantação de três usinas para produção de
celulose com capacidade Inicial de 750 toneladas/dia
cada uma.
- O projeto propiciará a preservação de florestas
naturais, ob!et'!vando a criação de campos de pesquisas e proteçao ecológica, abrangendo áreas da ordem
de 80.000 hectares.
- O empreendimento prevê a Implantação de
projetas satélites de reflorestamentos, com essências
nativas es~ando em estudo em plantio de seringueiras
que poderao abranger até 20.000 hectares.
Pelas r~zões expendldas, somos pela concessão da
autorlzaçao nos termos do Projeto de :Resolução oriundo da Comissão de Legislação Social.
:S: o nosso parecer.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1975. Accloly Filho, Presidente - Heitor Dias, Relator Leite Chaves - Italívio Coelho, com restrições ·Gustavo Capanema - Belvídio Nunes, com restrições
- Dirceu Cardoso.
PARECER N.0 403, DE 1975
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Paulo Guerra
Ao examinar o pedido de alienação de 150.000
hectares de teras públicas, feito ao Senado, pelo Governo do Estado da Bahla, a dou ta Comissão de Legislação Social aprovou o Projeto de Resolução, que
vem ao exame desse órgão técnico do Senado Federal.
No voto em separado que deu, sobre a matéria,
na referida Comissão de Legislação Social, o Senador Dom!clo Gond!m advertiu que tendo em vista
o Regimento Interno da Casa, ;'o presente pleito não
atendeu às exigências de nossa lei Interna". E sa·lientou a falta de Informações preciosas quanto à
constltu1ção da FLONmRA, como subsidiária da
Companhia Vale do Rio Doce; a Indicação exata dos
objetlvos da sociedade, que pretende produzir celulose para o consumo Interno e, ao mesmo tempo,
exportar cavacos de madeira <wood chlps) a fim de
atender ao mercado Interno japonês; ausência de
demarcação e limites da área que se pretende alienar etc.
Em virtude das ponderações, seria conveniente
anansar os diferentes aspectos do problema:
I - O Pedido
Pelo Oficio "S" n.• 15, de 1975 (n.• 26, de 14 de
março de 1975, na origem) o Governador do Estado
da Bahla solicita, ao Senado Federal:
" ... autorização para que o Estado da Bahla
possa alienar as terras de sua propriedade à
Companhia Vale do Rio Doce ou à sua assoclad,a - Empreendimentos Florestais S/ A FLONmRA até o limite de cento e clnqüenta
mil hectares (150.000 hal . Obtida essa autortzação, serão aquelas terras devidamente medidas e demarcadas pelos órgãos técnicos do
Governo do Estado, respeitados os direitos de
terceiros, o Interesse público porventura manifesto sobre a área e demais disposições da legislação pertinente."
A sollc!tllção contida no Oficio em apreço foi
motivada pelo Of!c1o de 1.0 de outubro de 1974, da
Companhia Vale do Rio Doce, no qual a aludida em-

v··~sa

Informa:
1 - há Interesse em diversificar as atlv!dades da
empresa;
2 - a CVRD !n!c!ou, em 1967, grande empreen.d!mento florestal, com o objet!vo de seu ·aproveitamento Integral na produção de celulose e outras indústr!as af'!ns;
3 - dentre outros emprend!mentos programados pela CVRD, consta o reflorestamento de grande
·área no Norte do Estado do Espírito santo, onde já
1oram plantados aproximadamente 30.000 ha de espécie de rápido crescimento, e no Sul do Estado da
Bah!a;
4 - recentemente, a CVRD firmou acordo com a
Japan Brazil Paper and Pulp Resources Developmente
Co. Ltd. - JEP, empresa japonesa possuidora de
grande experiência na produção de celul!lse e seus
derivados, para constituição da empresa FLONmRA
Empreendimentos Florestais S/A, com capital !nl.cial de 60 milhões de cruzeiros e participação da
CVRD em 55%. Os objet!vos pr!nclpa!s: promover o
reflorestamento com espécies adequadas para a produção de celulose e a sua util!zação industrial;
5 - a CVRD, então, "através de sua associada,
a FLONIBRA", Iniciou gestões para adquirir 30.000 ha
nos Mun!c!p!os de Caravelas, Nova Viçosa, Mucur!,
Medeiros Neto, Itanhén, Legedão, Ibiripuã, Itamaraju,
Prado, Alcobaça, Eunápol!s, Porto Seguro, Guarat!n·ga e Santa Cruz de Cncrália.
6 - quando examinou a legislação federal e estadual, a CVRD encontrou, na parte "apl!cável à
cessã·o de terras públicas e particulares havidas por
tltulação, há menos de cinco anos", particularidades
"que gostaríamos fossem esclarecidas", pois a empresa decidira adquirir "áreas que se enquadram nas
suas situações acima". Isto é: terras públicas e privadas com titulaçã!l havida hâ menos de cinco anos.
II - No Senado
A Comissão de Legislação Social, apesar do voto
em separado, no qual o Senador Domic!o Gond!m
chama atenção para o art. 407 do Regimento Interno
do Senado e para o § 2.0 do art. 21, do Decreto ....
n.• 23.401, de 13 de abr!l de 1973 -que afirma: "em
nenhum caso serão vendidas áreas por medir e demarcar" - opinou favoravelmente ao pedido do Governo d·o Estado da Bah!a.
No seu parecer, o Relator, Senador Acc!oly Filho,
sal!entou:
a) "A área, que se pretende alienar, não está
del!m!tada mas tão só determinada a sua situação na região extremo-sul do Estado, cujos
aspectos físicos, geopolíticos, m!croeconômlcos
e macroeconôm!cos estão descritos no memorial que acompânha a solicitação do Governador da Bah!a."
b) "Não há menção ao preço das terrllS, mas
uma simples referência, em oficio da Cla. Vale
do Rio Doce à forma de pagamento que poderia ser mediante a participação do Estado
no capital da subsidiária florestal."
cl "Tratand-o-se de al!enação para empresa de
que partlclpa a União majoritariamente, o nieu
voto é pela concessão da autorização."
Na Comissão de Econ·om!a, para onde foi encaminhado o projeto, o Senador Ruy Santos ofereceu parecer, que mereceu aprovação, destacando a carência
de celulose e de pllpé!s finos no Pais. R~.ssaltou que
"a Companhia Vale do Rio Doce ou a FLONIBRA
sua subsidiária, concordou com o Governo baiano enÍ
que da área total a ser al!enada 20% tenha a preservação obrigatória das florestas primitivas, e se comprometeu em Implantar Indústria para o processamento de matérias-primas BRra transformá-las em
1
-
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frisa o Senador Ruy santos:
"O Interesse baiano está resguardado e a produção nacional ampliada. Há economia de divisas. Há utilização da mão-de-obra numa região
pobre. Há progresso. O Investimento total será
da ordem de ao o milhões de dólares; a receita
anual gerada pelo empreendimento será de 250
milhões de dólares; a área total reflorestada
será da ordem de 450.000 ha; o empreendimento
viabilizará a construção de um terminal marítimo, na região, para receber navios de grande
porte; o projeto concorrerá decisivamente para
a melhoria e expansão da Infra-estrutura da
região; a oferta de trabalho gerada pelo em-·
preendlmento corresponderá a cerca de 15.000·
empregados dlretos e lnd!retos."
A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se pela constitucionalidade e jurldicldade.

m - Crise de Celulose
Na verdade, há crise de celulose, no mundo. De
acordo com as Informações da FAO, as projeções
para 1978 são de que o mundo sofrerá o deficit de
12 milhões de toneladas de celulose e de 16 milhões
de toneladas de papel.
Em fins do ano passado, velo ao Brasil o Sr.
Seppo Ralsanen, Engenheiro-Chefe do Departamento
Florestal da FAO. Ele manteve contato com peritos
brasileiros Incumbidos da elaboração do Programa
Nacional de Celu1ose e Papel, tendo visitado projetas
de pl':ntação de florestas homogêneas, em execução
no Pms. Ficou satisfeito quando soube que, até 1980,
o Brssil terá quinze novas fábricas de celulose e
papel.
O COnselho de Desenvolvimento Económico está
Interessado na expansão Imediata da celulose e do
papel no Brasil. A Argentina também adota providências, no mesmo sentido.
Há poucos meses, o jornal O Globo publicou estudo sobre a matéria, frisando:
"Tendo em vista que as bases reais para a produção de celulose e papel resultam, em grande
medida, da disponibilidade de terras a. custos
razoáveis e de características propicias ao rápido crescimento de madeiras (além de outros
materiais fibrosos de uso não-tradicional) e,
ainda, que o Brasil revela essas características
torna-se possível pensar em um programa seto~
rial de investimentos que contemple a autosuficiência intema da produção a médio prazo.
Do mesmo modo, as disponibilidades brasileiras
de terras, as condições ecológicas para o rápido
cr~lmen~ de florestas e a relativa abundância de mao-de-obra oferecem condições para
se pretender conquistar parcelas crescentes do
mercado internacional de celulose, numa primeira etapa, e de papéis, logo a seguir."
IV - Programa
Para a FAO, "poucos paises podem oferecer tanto
quant.o o Brasil", no tocante à celulose e ao papel.
E o Governo brasileiro está Interessado em lançar-se
a Intensa atlvldade, no sentl1o de Implantar um programa, cujas metas para 198~ - de produção física
de celulose, papéis e pasta mecânica. - são (em
1. ooo toneladas):
Papéis
- para
- para
- para
- para

Imprensa periódica
escrever e Imprimir
embalagem
fins Industriais e outros

3.680
550
950

1.300
600

4.200
Celulose
2.200
- para merendo Interno
2.000
- para mercado externo
Pasta mccânlca
650
Ao mesmo tempo em que se preconiza a expansão
da. atlvldade Industrial, foram estabelecidos Investimentos fixos que, excluido o reflorestamento, são estimados em US$ 2. 760 milhões <cerca de vinte e dois
bilhões de cruzeiros), assim discriminados IUS$ milhões):
Projetas em Implantação
1. 641
-Papéis
160
- Celulose
1. 480
- Pasta mec!tnlca
1
Nece~sldades adicionais de investimentos 1.117
-Papéis
360
- Celulose
720
- Pasta inecânlca
37

TOTAL

2.758

Consciente da realidade nacional, o Governo está
promovendo a expansão da indústria. de celulose e
de papel. O objetlvo precipuo é que, em seis anos tenhamos alcançado a auto-suficiência na produçã~ de
papel. Assim, a grande meta é fazer com que o Brasll passe de lmport!lldor a exportador de papel e celulose, de maneira a auferir, em duas décadas, receita
acumulada equivalente ao dobro da obtida desde o
prlncípj.o da crise do petróleo: US$ 51 bllhõ~s.
V- O PNjeto
Ficou demonstrado que o Brasil tem amplas perspectivas para aumentar a sua produção de papel e
de celulose. Isso, aliás, é meta, é objetlvo de Governo,
é uma mcessldade para nossa economia.
O pedido feito pelo Governo do Estado da Bahla.
atende aos Interesses nacionais. Do ponto de vista
desta COmissão, é de todo Interesse que a atlvidade
Industrial preconizada. se Implante. Trará situação
n<l\'a à gente que mora na zona rural a ser transformada com o empreendimento.
Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de
Resolução da Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, em 10 de setembro de 1975
- Orestes Quéreia, Presidente - Paulo Guerra Re~
lator - Agenor Maria - Renato Franco.
'
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
Através da Mensagem n• 152, de 1975, de 21 de agosto da
corrente una, a Senhor Presidente da República submete uo Senado
a escolha da Sr. Jaayrtan Martins Cahu, Embaixador do Brasil junta
it República de Guiné-Bissau, pura, cumulativamente, exercer a fun·
cão de Embaixador do Brasil junto à República de Cubo Verde.
· Com vistas à apreciação du matéria, u Presidência convoca
sessão extraordinária u reulizur-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomurd - Evandro Carreira -José Esteves- Fausto
Custelo-Urnnco - Helvldio Nunes - Petrônio Portellu - Agenor
Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Arnon de Mello Teutônio Yilclu- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Heitor Dias
- Luiz Yiunu- Dirceu Cardoso- Vasconcelos Torres- Danton
Jobim - Itamar Franco- Franco Montara- Osires TeixeiraMendes Cun:~lc- Lcnoir Vurgas- Tarso Dutru.
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Também nessa etapa decisiva da carreira a guerra deve ser a
principal preocupação, porque o general é, fundamentalmente, um
condutor de homens e a verdadeira liderança militar, exercida nn
paz, mais se realiza no combate c no perigo.
Senhores Generais de 31 de julho de 1975.
ORDEM DO DIA
O Exército espera que Vossas Excelências tenham sempre bem
presente
o chamamento da velha divisa do Rcalcngo, mantendo
Item I:
aceso o espirita profissional e apontando a seus comandados o cami·
nho do verdadeiro dever militar.
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 376, de
Espera o Exéricto que Vossas Excelências consagrem todos os
1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
momentos c energias do Generalato às tarefas do plancjamento da
solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso do Excelentíssimo Senhor Chefe do Estado-Maior preparação para a guerra, para que façam de cada fração de seu
do Exército, Gçneral Fritz de Azevedo Manso, saudando, na comando um instrumento de luta, cujo valor potencial seja capuz de
ocasião da cerimônia de entrega das espadas, aos Generais- desestimular ameaças c cuja açiio possa ser realmente pronta,
poderosa e eficaz.
de-Brigada recentemente promovidos, e publicado no jornal
A serenidade, a energia c a lucidez nos perigos. A firmeza de âni·
O Ola, em 29 de agosto de 1975.
mo e a determinação de cumprir a missão. O espírito ofensivo, o
Em votuçüo o requerimento.
senso de iniciativas c capaéidade de decisão. A inquebrantável
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen- confiança c o exemplo de dcdicaçüo à nossa causa c aos nossos
tados. (Pausa.)
· homens, são virtudes essenciais do General na guerra, indispensáveis
Está aprovado.
ao pleno exercício de sua liderança.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
período destinado uo Expediente.
Estüo presentes nu Casa 54 Srs. Senadores.
Pussu-sc à

Será feita a transcrição solicitada.

"Excelentíssimo Senhor Ministro do Exéricto:
Há já um ano, por delegação de Vossa Excelência, venho
cumprindo o honroso dever de suudar cm nome do Exército, os
novos Gcneruis-dc-Briguda, nesta periódica e sempre sugestiva
ccrimõniu de entrega de. espadas.
Ao longo desse tempo, sob o comando superior de Vossa
Excelência, e dando fiel execução às diretrizcs do Presidente da Repú·
blicu, o Exército tem se consagrado, por inteiro, ao exercício de sua
utividude-lim visando a alcançar padrões ainda mais altos de opera·
cionalidude, Ministro, chefes e integrantes dos órgãos de direção
geral c setorial, de asscssoramcnto c de apoio, grandes comandos c
comandantes das organizações militares dos vários níveis c naturezas, todos nos encontramos sólida c solidariamente, empenhados na
tarefa de modernização do Exército, como instrumcnio gerador de
segurança.
Neste quadro c sob o signo da renovação, Vossas Excelências,
senhores Generais de 31 de julho de 1975, foram sclccionados pelo
julgamento de seus mais altos chefes, e escolhidos pelo Comandante
Supremo das Forças Armadas, sob o rígido critério do valor militar
pura as responsabilidades do Generalato.
Recebem Vossas Excelências, nus espadas com que hoje se
armam generais a confiança, do 'lxêrcito c da Nação, em sua
capacidade profissional.
A espada tem sido a permanente inspiração da vida de Vossa1
Excelências. Opção essencial da mocidade - no espadim de cadete,
fez-se guia e companheira cm mais de três décadas de silencioso
ofício de oficial do Exército, para afirmar-se, agora ainda mais, nas
müos do General, como símbolo da soberania, da dignidade e da
altivez do povo brasileiro.
Nas paredes do quartel do Rcalcngo, cm que Vossas Excelências
se fizeram soldados, um velho dístico advertia aos cadetes sobre o
verdadeiro sentido de nossa profissão: "Lembrai-vos da Guerra".
Símbolo da força, que se tem indispensável porque defensora da
Pátria c garantidora dos poderes constituídos, da lei c da ordem, a
espndn deve lembrar-nos, também, c permanentemente, que o nosso
olicio é a guerra - que devemos prever. estudar c preparar, cm
todos os seus aspectos e formas - precisamente pura que jamais
possa sobreviver.
Profissionais de uma profissão que tudo exige de nós - até a
vida-- pura ser exercida com dignidade, mas que todos nós desejamos urdentemonte que nunca se realize em plenitude, este paradoxo
l'undamentul impõe-nos, u mesma intensidade da força de curá ter e
do idealismo, inurredúvel fidelidade 11 nossa destinação.
Não obstante a vocuçilo pacifista do nosso povo, a própria vida
militur de Vossas Excdêncius ussinulu us mais vuriudus situações de
gucrru, contrihumdo cssus missões prolissionuis bem cumpridas pura
que hoje se consagrem Gcncruis do Exéricto Brusi!ciro.

Sejam c:ssus, portanto, as inspirações para o Generalato que

Vossas Excelências hoje iniciam, inspirações para a guerra c para a
paz, porque é pensando permanentemente na guerra, ao ludo de seus
irmüos marinheiros e aviadores, que o soldado ajuda a construir a
paz altiva, soberana e fecunda, para que assim possa sempre merecer
a confiança que a Nação tem em suas Forças Armadas".
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 377, de
1975, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso do Excelentíssimo Senhor General Moacyr Pereira,
cm agradecimento à saudação do Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Fritz de Azevedo Manso, na cerimônia de
entrega de espadas realizada cm Brasília, c publicado no jornal O Dia, em 29 de agosto de 1975.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
"Sejam nossas primeiras palavras, de agradecimento às autori·
dades militares c ao Exm• Sr. Presidente da República, pela
oportunidade que nos proporcionaram - a mim c aos meus dois
camaradas igualmente promovidos - de poder continuar servindo
uo Exército e uo nosso Pais.
Atingimos o Generalato após uma longa e trabalhosa caminhada. Foram trinta e cinco unos de carreira, dedicados inteiramenteassim o pretendemos- à nossa instituição c ao Brasil. Muitos desses
unos, nós os passamos em longínquos rincõcs da nossa Pátria,
sempre acompanhados das nossas incansáveis, compreensivas c
amorosas esposas, as quais aproveito a oportunidade pura render, de
público, us nossas emocionadas homenagens. A elas, devemos sem
dúvida grande parte do êxito nu nossa profissão, pelo incentivo que
nos derum,
Bem uvulitomos a dificuldade dos nossos chefes pura selecionar
dentre tantos Coronéis igualmente capuzes, aqueles que, na sua
opiniiio, deveriam atingir o u'mbrul dos mais altos postos.
Estumos perfeitamente cônscios da responsabilidade que
ussumirum no nos escolherem, responsabilidade q•c se transmite,
por inteiro, u nós, e que sentimos pesar sobre nossos ombros c nossa
intcligênciu. Responsabilidude que prometemos aceitar, continuando u trubulhur urduamentc, com todus as nossus forças no sentido de
proporcionur uo Exército, utí: o último momento, tudo o que
possnmos oft:rcccr.
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Viemos, os três generais ora promovidos, da velha Escola
Militar do Realengo e nossa opção pela carreira das armas fez-se nos
unos tormentosos da Segunda Guerra Mundial, Cupitàcs anos
depois, a Revolução alcançou-nos quando já oramos oficiais supcrio·
rcs.
Vivemos a dura vida dos quartéis, onde forjamos a nossa
mentalidade e fixamos a reta conduta que sempre seguimos.
.
Sen~imos, aproximar-se o vendaval da desagrcgaçilo c da
•snomínoa, que culminou nos primeiros meses de 1964 c formamos
decididos, nas horas mais dificeis, ao Indo daqueles que niio s;
conformavam com a desordem e a unqrquia,
Vivemos ·a Revolução intensamente e foi _depois dela, já nu
segunda parte da década, que atingimos o posto de coronel.
Somos originários de três armas diferentes - Infantaria do
insigne Sampaio, que deu a vida pela Pátria; a Artilharia do bravo
Mallct, que tanto se destacou em históricas batalhas; a Cavalaria de
Osório. "Chefe em toda a extensão do vocábulo", como disse o
General Tasso Fragoso, São raízes que não podemos esquecer.
DistingUidos pelo Governo e nomeados Adidos Militares, tive·
mos, os três, a oportunidade de recentemente conviver com camaradas de nações irmãs e acompanhar-lhes o trabalho.
Voltamo-nos, também os três, independentemente das nossa;
diferentes armas, para setor indispensável à sobrevivência das
instituições c a ele nos dedicamos por alguns anos.
Como coronéis, vivemos inesqucciveis dias de comandantes de
unidades, procurando aplicar aquilo que nossos melhores chefes nos
haviam transmitido e o que nossas escolas nos haviam ensinado,
Pudemos, então, testar as próprias possibilidades e nossa capacidade
de ação, procurando bem servir a organização militar. Fizémo-lo em
i:poca difícil, quando a subversão se estendia às ruas e constituia
an1caçu à paz e à tranqUilidade do nosso povo e à própria maneira de
viver de nossa gente.
A longa caminhada, graças à escolha do Exm• Sr. Presidente da
República, vai poder prosseguir.
E vamos encetá-la em um País que se renova dia a dia, o que
sobremaneira aumenta a responsabilidade de todos - inclusive e
exponencialmente- dos Chefes Militares.
Um País de desenvolvimento contínuo e acentuado, ainda
mesmo sob condições internacionais desfavoráveis. Uma Nação
extensa e populosa, que se dimensiona de forma destacada na exprcssüo económica do poder e cujo Governo se preocupa, de modo intcnsívo, com o homem c seu bcm.esto.r.
Hoje, projetamo-nos no cenário mundial, pelo que fazemos,
pela seriedade com que encaramos nossos compromissos, pela
determinação com que seguimos nossos planejamentos, pelo nosso
progresso.

Somos, portanto, uma Nação bem diferente daquela que o ano
de 1964 encontrou. E devemos, sem dúvida, toda essa obra, aos
sucessivos Governos da Revolução, que propiciaram, através de uma
ação sempre continuada, o clima adequado ao trabalho, à ordem, ao
planejumento- que geraram os resultados que já estamos colhendo.
Mas, tudo isso i: apenas o inicio e precisamos desenvolver-nos
mais rapidamente ainda.
Pura tanto,.a condição básica, essencial, é um ambiente interno
de paz e hurmonia, e um correlacionamcnto no campo externo que
permitam o trabalho eficiente, intenso e continuado de todos.
Dai a nossa compreensão quanto às novas responsabilidades
que nos caberão: temos de ajudar a construir um Exército dinfimico,
moderno, eficiente, apto pura a guerra, à altura do desenvolvimento
deslu Nação. Capaz de propiciar, ao nosso povo, a segurança
indispensável, a tranqUilidade necessária à continuação c acclcramcn·
lo dessa obm imensa.
Esta espada, que ora recebemos, estará sempre a serviço desse
idcul. E pretendemos ter a força e a serenidade, bem como a
compreensão e o estimulo dos nossos Chefes, para levá-la adiante,
Obrigado."

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lc·
gislativo no 13, de 1975 (n• 13-B/75, na Câmara dos Depu·
tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Têcnica, firmado entre o Brasil e o Canadá, cm Brasllia, a 2
de a~ril de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 336·A e337, de
1975, das Comissões:
- de ReJa,ões Exteriores; e
- de Edueaçlo e Cultura.
A Prosidéncia esclarece que o parecer da Comissão de Relações
Exteriores, ao concluir pela aprovação do presente projeto, sugeriu
que, na publicação do texto do Acordo, fosse dada a seguinte rc·
daçiio ao art, li, item 3:
""Os ajustes complementares serão considerados somente como entendimentos administrativos e não criarão
responsabilidades sob o ponto de vista do Direito Interna·
cional",
Isto porque a tradução mais apropriada da expressão inglesa
Admfnistratlve Arrangements é "Entendimentos Administrativos", e
não ''arranjos", como consta do rercrido texto.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrarei a discussão.
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está.aprovado.
O projeto irá ii Comissão de Redução.
(;o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13, DE 1975
(N•IJ..B/75, na Cimara dos Deputados)
Aprova o Texto do Acordo de Cooperaçio Técnica, flr·
mado entre o Brasil e o Canadá, em BrasDla, a 2 de abril de
J975.
O co·ngresso Nacional decreta:
Art. J• fica aprovado o Texto do Acordo de Cooperação
Técnica, firmado entre o Brasil e o Canadá, cm Brasllia, a 2 de abril
de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Item 4:
Discussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 32, de 1975,. de autoria do Senhor Senador Josi:
Esteves, que acrescenta parágrafo no nrt. 37 da Lei n• 5. 108,
de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito),
disciplinando u localização dos canos de escapamento dos caminhões c ônibus movidos n óleo Diesel, tendo
PARECERES, sob n•s 309 e 310, de 1975, das
Comissões:
- de Consdtulçio e Justiça, favorável, com as emendas,
que apresenta, de n•s I e 2-CCJ;
-de Transportes, Comunlc•ções e Obras Públicas, favo·
rúvel ao projeto e às emendas da Comissão de Constituiçilo c
Justi<;u.
Em discussão o Projeto e as Emendas (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-los, encerrarei a discussão,
Estú cncerradu.
Em votuçilo o projeto, sem prejuizo das emendas.
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O Sr. Ruy Santos (Bnhin- ARENA)- Sr. Presidente, peço a
pnlnvrn para cncnminhnr u votação.
O SR. PRESIDENTE (MaKalhiet Pinto) - Tem n palavra o
nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação.

. O SR. RUY SANTOS (Bahia-ARENA) - (Para encaminhar
a votaçio. Sem revido do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os pareceres das Comissões Técnicas foram favoráveis a este
projeto, sendo que n de Transportes apresentou emendas ao mesmo·.
A colocação do cano de descarga cm caminhões c ónibus é
questão muito controvertida. Vários projetas têm sido apresentados
na Câmara dos Deputados c silo rejeitados. Este, do nobre Senador
l~Jsé Esteves, manda que o cano de descarga fique do lado esquerdo c
para cima. Ã esquerda é justamente por onde o motorista que vem
atrás passa para contornar o veículo que segue na frente, c, assim,
terá sua visibilidade perturbada; quanto para' cima, tem havido
várias danificações de carga cm razão das fagulhas que saem do tubo
de descarga.
· Por este motivo, Sr. Presidente - embora a intenção seja; a
melhor possível - a Liderança da ARENA vota contra o projeto.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Maplbies Pinto) - Em votação o projeto, sem ~rcjuízo das emendas.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas- MDB) - Sr. Presidente,

peço a palavra para encaminhar a votação.
· O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto) - Tem a palavra,
para encaminhar a votação, o nobre Líder, Senador Evnndro
Carreira.

O SR. EVANDRO CARREIRA (Amazonas- MDB) (Para encaminhar a votaçio. Sem reoísio do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A propositura do nobre Senador José Esteves foi exaustivamente estudada na Comissão de Transportes, c muito me admira que
a nobre Liderança da Maioria se anteponha a esta proposição,
quando recebeu, naquela Comissão, o apoio unânime de todos os
seus integrantes.
uma humilde propositura, n do nobre Senador José Esteves.
Quanto à dircçào do cano de descarga, foi constatado que do
lado direito ela intoxica o pedestre, ela se dirige para a calçada, c
quanto à dircção para cima, é: para evitar que n poluição se dirija ao
pedestre.
e, cm verdade, uma humilde propositura; corrige pequeno
desvio; nilo se justifica essa oposição a um projeto de um Senador da
própria ARENA. Eu pcdirin,.portnnto, à nobre Maioria que fizesse

e

uma revisão na sua posição c aprovasse a propositura, porque é
muito justa.
Muito obrigado. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Em votaçil<;> o pro·
jeto, sem prejuízo das emendas.

O Sr. Ruy Santos (Bahia - ARENA) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar n votação.

O SR. PRESIDENTE (MaKalhiles Pinto) - Com a palavra
V. Ex•

O SR. RUY SANTOS (Bahia - ARENA (Para encaminhar a
votaçilo,)- Sr. Presidente, lamentamos nilo poder atender ao nobre
Líder da Minoria; temos que manter nosso voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto)- Os Srs. Senadores
que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O projeto foi rejeitado.
Ficam, portanto, prejudicadas as emendas a ele oferecidas.
A matéria vai ao arquivo.
(;o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1975
"Acrescenta par,Kfaro ao art. 37, da Lei n• 5.108, de 21
de setembro de 1966 (CMIKo Nacional de Trinslto),
disciplinando a Jocallzaçio dos canos de escapamento dos
caminhões e ônibus movldota óleo diesel."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescenta-se ao art. 37, da Lei n• 5.108, de 21 de
etcmbro de 1966, o seguinte§ 5•:
"Art. 37...................................... .

................... '' ....................... ' ...... .
§ 5• O cano de escapamento dos caminhões c ônibus
movidos a óleo diesel deverá se localizar do lado esquerdo do
veículo, em posição vertical com saída para cima."

Art. 2• O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional de
Trânsito, regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
.Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam·sc as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1975, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que altera o nrt. 463 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de
I• de maio de 1943, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 297, de 1975, da Comissão:
-de Co11511tulçio e Jusdça, pela injuridicidadc.
Em discussão o projeto quanto àjuridicidadc.
Nilo havendo quem queira fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.

eo seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•ll6, DE 1975
Alterà o art. 463 da Consolldaçio du Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, e d'
outras provldênclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 463 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a
vigorar com n seguinte rcdaçilo:
"Art. 463. A prestação cm espécie do salário será paga
cm moeda corrcnt~ do País, mediante entrega dircta no
cmpregndo. através de conta bancária aberta cm seu nome ou
por cheque emitido diretamcntc pelo empregador cm favor
do empregado, nos termos da rcgulamcntnçiio."
Art. 2• Esta lei entra cm vigor nu dnta de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
Hú orudorc'S inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
(Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Havia-me inscrito para falar, hoje sobre o Nordeste, e trazer ao
conhecimento desta Casa assuntos regionais, que também são na·
cionuis - como muito bem está acentuando o nobre Senador, pela
Bahia, Luiz Viana. Todavia, não pude concluir os estudos a que
estava procedendo com esse objctivo. Aproveitarei, assim, a
oportunidade, para me dirigir ao Senado da República, porque, há
poucos dias, desta mesma tribuna, fiz. alusões à questão partidária,
quando a Liderança maior indicava para presidir a ARENA a figura
de Francelina Pereira, c fui apartcado pelos nobres colegas do Movi·
menta Democrático Brasileiro.
Sr. Presidente, ocupo a tribuna carregado, digo assim, de
apreensões. Sem dúvida alguma, o Brasil está vivendo um momento
histórico, que exige a meditação de seus homens públicos, para
medirem a responsabilidade no futuro que nos aguarda. Contutos
que tive com figuras eminentes do Partido da Oposição deixaram-me
intranqUilo. Nu hora cm que todos debatemos, procurando caminhos para a consolidação do regime democrático cm nosso País,
ouvimos, de figuras eminentes de um Partido que, inegavelmente, rc·
presenta uma das suas pilastras, que o pior é que a luta que se trava
entre os componentes da sua cúpula partidária desabou para uma lutu ideológica - além das dificuldades imensas que é do conhecimento de todos.
Sr. Presidente, nada Riais apreensivo àqueles que defendem o
sistema democrático, do que realmente verificar que, a esta altura da
nossa vida pública, estamos já sob ameaça do desencadeamento de
uma luta ideológica dentro de nossas agremiações políticas. Isto vem
reafirmar as declarações feitas pelo Senhor Presidente da República
em discurso, hoje histónco, pronunciado em dias passados.
Meu desejo não é joRar lenha à fogueira mas registrar acontecimento que deve calar no espírito de todos nós. Quero afirmar aos
nobres colegas da Oposição nesta Casa,, que, quando surgiu o
impasse nas tilciras do MDB, procurado por colegas meus e
companheiros de Partido, que demonstravam uma espécie de
regozijo pelas dificuldades dos adversários, a minha palavra foi
imediata: isto também nos atinge, pois o que desejamos é a consoli·
dação dentro dos princípios de ordem e, sobretudo, de scgur.ança
para o nosso País, porque o que nos aguarda c nos ameaça sem
dúvida alguma, é a mesma facção que está solapando a civilização de
pulses vizinhos, de melhores tradições democráticas, arrastando-os à
anarquia, talvez, pior do que a instalação de um sistema comunista,
que é o caminho para onde eles querem ir,
O Sr. Gllvan Rocha (Sergipe- MDB)- Permite V. Ex• um
apurtc, nobre Senado(/
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Com pruzer.
O Sr. Gilvan Rocha (Sergipe- MDB) -Com muita calma,
tranqUilidade c alegria, ouço o discurso de V. Ex• Permito-me,
porém; discordar, porque V. Ex• examina os efeitos c não as causas,
Existe todo um ciclo vital nu tilosofia política de um país, c este ciclo
vitul também existe nos nossos Partidos Políticos. Só os insensíveis,
os que não têm perspectiva histórica - c, evidentemente, não me
roliro a V, Ex•, mas uos observadores- não concordam cm que
existe o lim de um ciclo vital. O que está acontecendo em nosso País
é apenas o esperudo, de Partidos criados sem base c, por estarem no
ar, sofrendo a própria força du gravidade. A solução, evidentemente,
í: o retorno à normalidade democrática, pura que possamos criar
Partidos politicas, não de cima para baixo, mas representem, efetivumcntc, o somatório da opiniiio nacional. V. Ex• entil.o, deve, nilo
somente cxuminur os efeitos, mus, primuciulmcntc:, as causas que remontam jío hú uma década.

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Sem oúvida alguma, nobre Sr. Senador, estou examinando as
causus, porque não nos devemos voltar unicamente para o nosso

País: devemos estudar, examinar, sentir essas causas a que V, Ex• se
refere, porque elas vêm de fora c, realmente, estilo atingindo o tcrritó·
rio brasileiro c amançando a sua segurança.

O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Pois niio, nobre Senador.
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo- MDB)- Nobre Senador
Dinartc Mariz, a preocupação de V. Ex• pertinente a eventual
divisão, disputa, dentro do Movimento Democrático Brasileiro- cu
poderia até dizer que carece de fundamento, mas não vou fazê-lo,
porqúc todos os assuntos políticos deste País interessam a todos nós.
Mas, dado o meu testemunho particular, cu poderia adiantar· a
V. Ex• que não existem muitos motivos de preocupação se as diver·
géncius dentro do MDB são motivos de apreensão para V. Ex•,
porque tenho certeza de que o Movimento Democrático Brasileiro
vai encontrar o caminho da unidade. Falo isto como testemunha dos
acontecimentos. Portanto, pode V. Ex• ficar tranquilizado a respeito
deste aspecto, a respeito deste problema. Por outro lado, cu poderia,
como membro da Oposição, como membro do Movimento De·
mocrútico Brasileiro, adiantar a V. Ex• que o que ocorre é muito
normal - são divergéncias entre grupos de um mesmo Partido. Os
esp~táculos extraordinariamente bonitos, democráticos qué nos mostram as convenções americanas dos Partidos Democrata c
Republicano são uma demonstração de que, num regime democrá·
tico, a convivéncia dos contrários é uma imposição do próprio
regime.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Sem dúvida alguma.
O Sr.OrestesQuércla(São Paulo- MDB)- Na realidade, tal·
vez no Partido de V. Ex• - Aliança Renovadora Nacional também tivéssemos tido o mesmo cspctáculo, ou pior, se fosse dada
aos m~mbros da Aliança Renovadora Nacional a escolha, por
vontade própria, dos seus dirigentes. Na ARENA, a escolha cabe ao
Senhor Presidente da República, no que tange ao Presidente e aos
demais cargos. Mesmo assim, viu V. Ex• o problema, do qual ti·
vemos conhecimento pela imprensa, da revolta do Senador José
Surney, nosso companheiro e colega nesta Casa, pedindo sua reli·
rudu do Partido em virtude da colocação do ex-Senador Vitorino
Freire. Veja V. Ex•: se a ARENA tivesse liberdade de decidir, talvez
os problemas fossem piores, mas isso niio ocorreu pelos fatores a que
me referi c que são do conhecimento de V. Ex• Portanto, creio desculpe-me estender um ·pouco o aparte que V. Ex• pode ficar
tranquilizado. O Movimento Democrático Brasileiro vai encontrar o
caminho da unidade c não vai mais cogitar de perturbar o sono de
V. Ex•
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Agradeço o apurte de V. Ex•, mas há uma divergência muito
grande entre o que V. Ex• acabou de pronunciar c a realidade que
estamos vivondo. O Senador José Sarncy teve um caso pessoal de que
o Purtido não tomou conhecimento, pois respeita o sentimento de
cada um. A imprensa comentou um caso pessoal! Como V, Ex•
disse, a democracia se alimenta da controvérsia. Mus, se eu não ti·
vessc ouvido dus ligurus mais eminentes do Partido de V. Ex• que o
pior paru o· seu Partido cru porque estava em luta ideológica, eu não
esturiu nesta tribuna. Portanto, u ulirmutivu de V, Ex•, , .
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo- MDB)- V. Ex• permite
um uparte'?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte - ARENA)
- Perdoe-me mas estou Talando porque realmente fiquei
preocupado. Nilo estou jogundo pedras uo Purtido 'de V. Ex•; uo
contrúrio, é um Partido que tem ligurus das mais destacadas, com
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pura fazer crllica- é contra a minha educação politica meter-se na
economia interna dos outros partidos. Há poucos dias, quando um
colega seu me apartcou, respondi que havia recebido o aparte dele
como uma demonstração democrática ...
O Sr. Orestes Quércla (São· Paulo - MDB) - Da mesma
forma que aceitamos a posição de V, Ex•, como uma demonstração
democrática. Evidentemente que, de maneira alguma, cm nenhum
momento, quis impedi-lo de tratar de assunto referente ao MDB.
O Sr. Dlnarte Mariz (Rio Grande do Norte - ARENA) Sinto-me honrado com o seu aparte, E o meu pronunciamento talvez
seja útil u V. Ex•
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Sem dúvida.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- O que cito, neste meu pronunciamento, tem base cm manifcs·
tações de figuras das mais eminentes do seu Partido.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - V. Ex• permite
uma rápida interferência?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Com prazer.
O Sr. Orestes Quércia (São Paulo - MDB) - No
aparte que dei a V. Ex• quis tranqUilizá-lo a re~peito dos problemas
do Movimento Democrático Brasileiro. V. Ex• se baseia numa infor·
mação que não é do meu conhecimento. Não creio que no MDB cxis·
tum divergências de profundidade de natureza ideológica; existem
grupos, tendôncius que se somam. Nu minha modcstlssima opinião,
no MDB não existem divergôncias profundas que possam gerar, na
opinião, no pensamento de V. Ex•, qualquer preocupação a respeito
dos problemas nacionais. Se V. Ex• diz que tem informação de
algum eminente Líder do meu Partido, talvez o mais correto e mais
interessante fosse que V. Ex• nominasse aquele que lhe deu a in·
formação.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Estava aguardando esse aparte de V. Ex• Devo dizer, porém, que
não estou aqui pura criar cizânia no Partido de V. Ex• Estou aqui, e
já que v. Ex• me provocou no aparte com que me honrou, tenho o
dever de me manircstar e- quem sabe!- repito, prestar um grande
serviço a V. Ex•, porque já vi que V. Ex• está- me perdoe a ex·
pressão - um pouco desinformado do que se está passando nos bas·
tidores, no "caldeirão que está fervendo" dentro das hostes do seu
Partido.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Permita-me no·
vumentc breve interrupção. (Assenllmento do orador.) Há menos de
um minuto -já que V. Ex• acha que estou mal inrormado e V. Ex•
talvez tenha melhores informações - há menos de um minuto tive
noticias de que tudo caminha muito bem dentro do MDB.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Mas quero dizer a V, Ex• que isso nilo me tranqUilizai O que real·
mente me preocupa não ó a harmonia que V. Ex• se refere, mas a
luta que foi travada e que teve caráter ideológico. Pouco importa que
V. Ex•s vila se harmonizar, pouco importa a mim e ao Pais que
V. Ex•s procurem, uúavés de uma "cortina de fumaça'\ esconder o
que hú do outro lado em relação a caso ideológico, que é: o que me
preocupa. Não me preocupa a luta democrática que V. Ex• tem
insistentemente- e por que não dizer- até um certo ponto galhar·
da mente trazido para u tribuna do Senado. Eu estaria com a opinião
do nobre colega de Bancada de V, Ex•, meu adversário, o Senador
Agenor Muriu, que, cm várias manifestações, tem procurado levar as
discussões pura os problemas econômicos da sua região c uté mesmo
do País. Surpreendentemente, hú poucos dias, S. Ex• fez um discar·
so sobre ultus flnun,us. Portanto, o cuminho que S. Ex• tem trilha·
do, parece, é o muis interessante. Quantas vczc:s cu nilo ouvi de
S. Ex• que o Al-5, até hoje, não feriu ninguém no Rio Grande do

Norte nem em purte alguma!
Então, o que: nos cabe nesta hora, é nos somarmoS àqueles que,
no MDB - figuras como a que lideru esta Cusa e a quem rendo
minhu homenagem, o Senador Franco Montara ...
O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo - MDB) - Obrigado a
V. Ex•.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA}
- ... u do Presidente aluai do Partido de V, Ex•, figura eminente c
cheia de serviços prestados a este Pais, representando o grande
Estudo de São Paulo em muitas lcgislaturas, o Sr. Deputado Ulysscs
Guimarães - não desejam a luta nem os caminhos para os quais
muitos pretendem levar u orientação do Partido de V. Ex•.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo - MDB) - Permita-me
V. Ex• mais um aparte. (Assentimento do orador.) Esses eminentes
Lideres do MDB- o nosso Lider, nesta Casa, o Senador Franco
Montara, c o Sr. Deputado Ulysses Guimarães, nosso Presidente Na·
cional -estão desenvolvendo todo o esrorço possível no sentido de
conciliar as tendências divergentes do MDB, para a solução que vai,
por certo, tranqUilizar a todos nós, inclusive, a V. Ex•.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Quero rçpetir, pela terceira vez, que a unidade de V. Ex•s, para
mim, tem um significado muito relativo. O significado que dou, e me
preocupa~ não só ao meu sentimento patriótico, mas, sobretudo, à
minha luta cm defesa da liberdade, ó que o meu País seja, amanhã ou
depois, assaltado por uma mentalidade que não condiga com as
melhores tradições republicanas e democráticas do Brasil.
O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina - MDB) - Permite
V. Ex• um aparte?
. O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Com muito prazer.
O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina - MDB) - Senador
Dinurte Mariz, u Aliança Renovadora Nacional~ no seu curto pcrío·
do de existi:ncia, tem oferecido desentendimentos nos Estados do
Paraná, Santa Catarina, Parâ, Bahia, Goiás, Minas Gerais, c cm vãrios outros Estados brasileiros c foi capaz de superar esses problemas
domésticos, problemas que nunca preocuparam aos homens da
Oposição. V. Ex• tenha pacii:ncia, porque nós, do MDB, também
saberemos vencer as nossas dificuldades, c continuaremos conduzin·
do o Partido pura a sua grande destinação, que é continuar
constituindo-se cada vez mais, num instrumento a serviço da Nação,
dentro de uma ideologia nacionalista. Fora daí, extrapolar essa área
seria recomendável que V. Ex• primeiro fizesse um diagnóstico do
seu próprio Partido, para se credenciar melhor a entrar na nossa
sc:ara.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Perdoe-me V. Ex• mas hú poucos dias fui chamado a falar pelo
Partido de V, Ex•, dizendo que os interesses do nosso Partido tam·
bém o eram os do Partido de V. Ex•, e o meu comportamento foi
diferente: ouvi todos os apartes de V, Ex•, até os menos gentis.
Quero dizer a V. Ex• que esse problema da ARENA é o das divisões
democráticas, de opiniões, de grupo- isso é da Democracia! O que
não é da Democracia i: a infiltraçiio comunista nos partidos polfti·
cos. Isso é que devemos ter a coragem de dizer, precisamos estar atcn·
tos, porque sei que a maioria do MDB, inclusive, V. Ex•, jamais
udmitiriu vivc:r num regime comunista, Isso é que me preocupa, Sr.
Senador, a parte ideológica. ~ ver a Argentina, perto de nós,
mergulhada na anarquia, Portugal, ameaçado por sistema marxista,
com upcnas 12% da sua população comunizantc.

o Sr. Evelâslo VIeira (llunta Catarina- MDB)- Dã licença
pum um upurtc'!

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Com muito pruzer,
O Sr. Eveláslo ·VIeira (Santa Catarina- MDB)- V. Ex• nilo
tem condições nem autoridade parn dizer que, no MDB, hajn
comunistu.
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- Peço licença n V. Ex• para reafirmar o que ouvi, c que não quero
mais avançar, de companheiros, os mais categorizados qac V. Ex•!
O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina entiiO; diga os nomes!

MDB) -

V. Ex•,

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte - ARENA)
- A minha autoridade, como a de V. Ex• - num ·regime
democrático- é acreditar na palavra do Chefe da Nação que, num
discurso, não excluiu nem o meu c nem o o Partido de V. Ex•
Portanto, lenho autoridade, e V. Ex• niio tem autoridade para se
opor à palavra e à informação do Presidente du República.
O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina - MDB) - Dâ licença
para um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte - ARENA)
-Pois não.
O Sr. Evelislo VIeira (Santa Catarina- MDB)- O Chefe da
Nação não apontou que, no MDB, fulano ou bcltrano seja
comunista!
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Então V. Ex• não leu o discurso de Sua Excelência que não
excluiu nem o próprio Partido.
O Sr. Evelásio VIeira (Santa Catarina- MDB)- Mais uma
razão parJ V. Ex• não ter autoridade para estar criticando o MDB.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Tenho autoridade porque aqui, no meu Partido, o primeiro que
aparecer com idéias' comunistas merecerá não s6 o meu repúdio, a
minha contestação, como também a minha luta, até vê-lo expulso
das fileiras da nossa agremiação.
O Sr. Evelislo VIeira (Santa Catarina-MDB)- Dã licença para um novo aparte?

O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Pois não.
O Sr. Evelásio VIeira (Santa Catarina- MDB)- V. Ex• acaba
de dizer que o Presidente da Repú~lica afirmou, num pronuncia·
mcnto, que existem comunistas no Partido de V. Ex• c no MDB.
V. Ex• agora diz que, na hora cm que souber, vai combatê-los, pedir
o seu expurgo, Então V. Ex• não respeita a palavra do Presidente da
República?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
- Farei tudo, sem dúvida nenhuma, para expulsar elementos comunistas que, por acaso, existam no nosso Partido. Agora, o que não
faço é ocupar a tribuna, nem upartcar, como V. Ex• cstâ fazendo,
negando um fato que é do conhecimento da Nação.
O Sr. Evelislo Vieira (Santa Catarina- MDB)- V. Ex• é que
está negando o que o Presidente da República disse!
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte - ARENA)
- Niio estou negando! Pelo contrârio, afirmo, e, mais do que isto,
sinto·me preocupado. Não estou jogando pedras cm V. Ex• Não
acredito que V. Ex• venha aqui defender comunistas. O que estou é
alertando, mostrando o risco que corremos. O que estou dizendo ao
Pais, com a coragem que nunca me faltarâ, é que ou nós nos
preparemos todos, arenistas ou emcdcbistas, para combater a infil·
truçiio no Brasil, ou, amanhã, aqueles que, hoje, procuram escurecer
ou não enxergar u realidade, poderão estar dependurados nos postes
em minha companhia c na dos que defendem a legalidade dcmocrâ·
ticu. Esta, realmente, u minha preocupação, Srs. Senadores!
O Sr. Jarbas Passarinho (Parâ- ARENA)- Permite V. Ex•
um upurtc?
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Com muito prazer.

u Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Tenho u
impressuo de que V, Ex• ucubou de repetir, quase que literalmente,
um trecho do discurso do Presidente da República, quando Suu
Excelência falou cm "infiltrações nos Partidos politicas". Isto não
deve causar escândalos u ninguém, uté porque seria uma cstulticiu da
nossa parte admitir que não houvesse nenhum comunista no Brasil c
que pessoas, com o melhor ati: dos sentimentos, niio se filiassem a
essa corrente doutrinária c não estivessem cvcntunlmcntc num
Partido ou no outro. Portanto, quando se inquina V. Ex• de nilo ter
autoridade pura dizer isto, acho que há excesso verbal indiscut!vel.
Poucas pessoas, neste Pais, têm autoridade para falar como V. Ex•,
pela razão muito simples de que V. Ex• nunca escondeu o seu. pcn·
sarnento, e as pessoas que assim ugcm são forradas de autor.dadc
natural. O que peço, como amigo de V. Ex•, é que ni\o aceite a pro·
vocação no sentido de o transformarem no maior "dedo·duro" desta
República, de o obrigarem a fazer indicações de "a" de "b", ou de
"c". V. Ex• tomou informações, recebeu confidências de pessoas
(V. Ex• o diz, e não temos a menor dúvida cm acreditar) que per·
tencem ao MDB, que se queixaram dessa atividadc extremista no seu
Partido, Basta esta palavra de V. Ex•. O resto, quem tiver dúvida,
qae se dirija am dia à fonte, se merecer dela o mesmo respeito qac
V. Ex• mereceu.
O SR. DINARTE MARIZ (Rio Grande do Norte- ARENA)
-Agradeço o aparte de V. Ex• Quero, daqui da tribuna, mais uma
vez, pedir desculpas aos eminentes componentes do Movimento Democrático Brasileiro nesta Casa, porque tenho a impressão de que
nilo poderia, realmente, apontar a ativídadc de nenhum dos colegas,
a favor da ideologia comunista. Porém, devo dizer o que é do meu
dever, pois sou um homem que tem 46 anos de vida pública.
Hoje é o "Dia da Imprensa". Ouvi falar muito cm liberdade de
imprensa, cm sal picos de sangue nas redações dos jornais. Não quis
afirmar, no meu aparte, que fui propr!ctârio de três jornais e que um
deles, durante determinada época vivida neste Pais, foi quebrado
cinco vezes, e numa dessas ocasiões, além de fechado o jornal, ainda
me prenderam e levaram para o Rio de J anciro, acompanhado de um
colega de redução. Portanto, essa é a Hist6riá do Brasil. Nilo adiant.a
o sujeito se arvorar dono da verdade. Passamos quinze anos sem li·
bcrdade de imprensa. Durante esse periodo, talvez, poucos tenham
sido maior vitima do que cu, que era um combatente da primeira
linha. Fundei jornais exclusivamente para combater a Ditadura. Isto
me dá a convicção do dever cumprido para com o meu Pais. Mas, na
hora em que um adversário esteve ocupando a Presidência da República e cm luta política contra o sistema dominante, não vacilei, Srs.
Senadores, cm apanhar o fuzil c combater os comunistas frente a
frente. lnnigi·lhcs derrotas. O Governo do meu Estado foi mesmo deposto pela onda comunista. Aliás, foi o único Estado, na América do
Sul, até 1935, cm que se instalou um governo comunista. Ainda,
assim, niio hesitei cm pegar cm armas c combatê-los, atê ver
reempossado o Governo deposto pelos comunistas.
·Isto, Srs. Senadores, é que me dâ autoridade para continuar essa
luta, advertindo este Pais, para que as nossas Forças Armadas estejam presentes aos acontecimentos c jamais permitam que os comu·
nistus tomem conta do Brasil,
Sr. Presidente, eram estas as considerações que desejava fazer,
até mesmo porque o nobre Llder Franco Montoro estâ naturalmente
desejoso de responder às minhas considerações nesta tarde em quere·
solvi adiar o meu discurso sobre a economia do Nordeste, para prestar uma homenagem à Imprensa brasileira, no dia de hoje, Ela
também deve ser advertida, para figurar entre aqueles que realmente
têm o dever de combater os extremismos,
Niio é preciso dizer o que scrâ o futuro do Brasil, se for um dia
dominado pelos comunistas. Felizmente, isto jamais acontecerA.
Basta, entretanto, pensar nos grandes jornais da Argentina, recorrer
a Portugal, tiio cantado em prosa c verso, agora que a revoluçilo pôs
abaixo o regime ditatorial que dominaV11 aquele puis. Talvez hoje, os
portugueses estejam em dúvida sobre qual o regime cm que eles sofre·
rum mais: se naquele de 48 unos de duraçilo ou neste de tão poucos
meses de uçilo comunista.
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MDB. Quero também, hoje, apelar para a Imprensa, no sentido de
que ela se compenetre c analise a situação nacional, para· que,
amanhã, junto com aqueles que desejam um regime de liberdade c se·
gurança em nosso País, ela possa continuar a marcha para o dcscn·
volvimento do Brasil.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que desejava pronunciar
nesta·tarde. (Multo bem! Palmas.)
O Sr. Franco Montoro (Silo Paulo- MDB)- Sr. Presidente,
peço a palavra, como Lidcr.
O SR. PRESIDENTE·(Lourlval Baptista) - Com a palavra o
Sr. Senador Franco Montoro, pela Lidcrnça do MDB.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo-MDB) (Como LI·
der, pronuncia o sepinte diiiCUrso. Sem reYisio do orador.)- Sr. ·Prc'
sidentc, Srs. Senadores:
O MDB tem um programa que foi aprovado unanimemente, cm
sua Convenção, c registrado perante a Justiçd Eleitoral, na forma da
Lei. Faz parte do item primeiro do seu programa de ação, plano
político o seguinte artigo:
"Implantação da normalidade democrática c conseqUcn·
temente; a condenação de todos os tipos de ditadura, sejam
eles de csq~erdn, sejam de direita •. ,,
O MDB, portanto não aceita qualquer insinuação, no sentido
de que haja, de sua parte, a menor intenção de conduzir o Brasil para
um caminho que seria a negação do bem comum de nossa Terra, a cs·
cravização do nosso povo, isto é, a consagração de totalitarismo de
esquerda comunista ou de direita fasc;sta.
Nossa posição é límpida c clara. Por isso, temos trabalhado pela
instauração do regime dcmocrútico. A diferença talvez esteja entre
os pontos de vista debatidos. Para nós, a única forma de combater os
regimes totalitários é a vivência democrática. Para lutar contra o
totalitarismo de esquerda, não adianta o totalitarismo da direita. Os
grandes aliados do avanço comunista, no Mundo, foram os regimes
de índole fascista e totalitário.
fi pelo cxcrcfcio da democracia que podemos evitar, no Brasil c
no Mundo, o avanço de qualquer ditadura, de ideologia totalitária,
de esquerda ou de direita. O exemplo está ai: onde parou o avanço to·
talitário c comunista na Europa, frente à Alemanha democrática,
comandada por uma· equipe de homens de longa experiência c de
vida pública? Adcnaucr, dirigindo um Partido Democrata Cristão,
apelando ao povo c o povo derrotando cm todas as eleições, aqueles
que levantavam as bandeiras totalitârias. Na Itália, a figura notável
de De Gasperi e de seus seguidores, fazendo um apelo ao povo, para
que, cm nome dos principias democráticos, fizesse a reconstrução
daquela nação destruída. E a reconstrução se fez. Não cm nome de
um regime de cxccção, de violência ou de negação da liberdade, mas
com o apelo ao povo, que colocou sua consciência contra aqueles
que pretendiam introduzir regimes totalitários, substituindo o Fascismo, que caía, pelo Comunismo, que ameaçava.
O Sr. Jarbas Pauarlnho (Pari\ - ARENA) - Permite V. Ex•
um aparte'?
O SR FRANCO MONTORO (Silo Paulo- MDB)- e; o
regime de~ocrútico a grande trincheira para se obter a vitória contra
quulquel' tipo de totalitarismo.
Ouço com prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. Jarbas Pauarlnho (Pari\- ARENA)- Quero, se V, Ex•
uccitu, uliur-mc a suu tese ...
O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo - MDB) Agrndcço. Para mim é: uma satisfnção.
O Sr. Jarbas Passarinho (Purá- ARENA)- ... c di~or que o
grunde equivoco dos que se revelam anticomunistas, naquilo que se
mostruriu apenas a indústria do anticomunismo, é: supor que css.c
anticomunismo é 0 remédio suficientemente capaz de. dar cstabl·
!idade de vida democrâticu aos pulses que eles querem livrar do co·
munismo. A figura de Adenaucr, por exemplo- porque também te·

nho por ela uma admiração profunda - lcvar-mc·ia, entretanto, a
tentar opor um ligeiro reparo à conclusão de V. Ex• e: que tanto na
Alemanha de Adenaucr, como na Itália de De Gasperi, o principal
elemento que impediu a comunização cm ambos os pulses foi precisa·
mente a repartição de forças de ocupação. Tanto é assim que a outra
Alemanha não pôde fugir de uma ocupação soviética c conseqUente·
mente de um regime comunista. Eu confio, como V. Ex•, cm que,
sobretudo, países que já experimentaram a democracia, que jâ
vivcrum cm regime dcmocrãtico, dificilmente trocarão esse regime
por qualquer das duas ditaduras a que V. Ex• se referiu, pois ambas
nos aborrecem c a ambas até: odiamos. Mas hã fatores estranhos, às
vezes, à vontade do próprio povo. Vi, pura surpresa minha, quando
visitei a Alemanha, que esse rcsqufcio se encontra nas instituições da
Alemanha Federal. Sabe V. Ex•, como ex-Ministro do Trabalho~
um dos maiores conhecedores de democracia cristã no Brasil, que os
sindical;,, aiemlics proíbem a presença de sindicalizados desde que
comunistas, em seus sindicatos. Foi a surpresa que tive ao verificar
esse tipo de proibição. Ela me parecia um pouco tendente a certas
1wrmas fascistas do passado. Mas é, talvez, por causa da necessidade
de se defenderem de uma agressão externa. Não era, propriamente, o
desejo do povo alemão. Era o reparo que queria fazer a V. Ex• c, se
me permite, considerando o reparo mfnimo c a aceitação da sua tese
como máxima,

O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo.- MDB)- Agrade·
ço o aparte de V. Ex• e o apoio à tese que estamos sustentando. E até
no pequeno reparo, V, Ex• me dá um grande amparo, porque foi prc·
cisamentc a vivência democrática que permitiu, na própria legislação
c na ,vida sindical alemã, se encontrassem remédio c defesa,
propostos polos próprios trabalhadores para que eles não se transfor·
masscrn em instrumentos daqueles que querem servir-se do
sindicato, não puru o benefício do trubalhador, mas para jogadas de
interesse político. f: a democracia que o permite.
O Sr. Jarbas Pwarlaho (Pará- ARENA)- Se V. Ex• me
permite concluir, também não aceitavam o fascismo.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo - MDB) - Nem
nazismo, nem fascismo, evidentemente. e: preciso que não tenhamos
medo da democracia. e: claro que não queremos Úma democracia
inerme, que não se apresente com defesas coptra aqueles que a quci·
ram destruir, mas, pura isso, não é necessário interromper o estado
de direito, para isso, não é necessário interromper a vida democráti·
cu; pelo contrário, é precisamente na vivência democrática que nós
encontramos o grande instrumento para a luta cm favor do dcscn·
volvimento brasileiro, em termos de autêntica democracia, tal como
deseja o nosso povo.
f: esta a contribuição, pequena, humilde, mas clara, que o MDB
quer prestar ao Brasil c, procura prestar com os sacriflcios, as lutas,
as incompreensões e os riscos de todo• aqueles que se aventuram a
participar da vida pública.
Nilo temos dúvida de que a 'luta é: dillcil, mas é preciso, cada vez
que o problema seja levantado, se coloque com toda a clareza a linha
que nos parece ser aquela desejada por todo o povo brasileiro: é pela
democracia que teremos um regime de justiça c de liberdade. (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -Concedo a palavra
no nobre Sr. Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA) (Pronuncia o seaulnle
discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Poderiu dizer, começando estas breves palavras, que o assunto
que me truz à tribuna é, realmente, o maior c melhor remédio para
que o Brasil jumais conheça uma ditadura, seja de esquerda, seja de
dircitu.
Esse remódio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, chama-se educa·
çuo. Essu foi - e peço licença para completar o pensamento tilo
brilhantemente enunciado pelo eminente Lidcr do MDB, Senador
Franco Montoro - a grande barreira oposta ao comunismo. Foi,
sobretudo, o ulto grau de educação dos cidadãos daqueles pulses que
os levou, após a 11 Guerra Mundial, a repudiar a bandeira vermelha
trazida do Leste europeu.
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ser enviado ao Congresso Nacional. Sabem todos que 0
compromisso muior que tenho com o Pais é, de algum modo,
contribuir pura a educação do nosso povo,
Devo mesmo dizer: todos nós que passamos pelo Governo trazemos erros c também arrependimentos, E se um arrependimento cu
tenho é o de não ter feito, ou podido fazer mais alguma coisa pela
educação dos meus irmãos da Bnhin.
Entretanto, posso dizer a V, Ex• c nos meus colegas, que foi
urnu preocupação constante a que tive de poder melhorar o nivcl de
educação dos baianos, pela convicção que tenho de que nada - não
hú industrialização, não hã técnica, não hú regime - nada que
possa, realmente, contribuir para o desenvolvimento do Pais quanto
a educação. E foi por isso que vi, plenamente satisfeito, que o Governo da República, no Orçamento que acaba de enviar ao Congresso,
majorou as dotações do Ministério da Educação cm 88%, cm relação
às do ano corrente. E que, em relação à tecnologia e à ciência- cujo
montante, cm termos absolutos, talvez ainda seja baixo- a dotação
sofreu um aumento de 137%, o que demonstra o empenho c n boa
vontade do Governo pura desenvolver tão importante setor da vida
pública.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - V, Ex• me
permite um aparte, Senador?
O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Com muito prazer.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - Não quero
entrar no mérito c ria análise do Orçamento porque, evidentemente,
esse Orçamento ainda está sob a jurisdição do Congresso Nacional.
Apenas quando V. Ex• fala sobre verbas para o sctor de ciência c
tecnologia cu me permiti apartear para dizer n V, Ex• da minha esperança de que um dia o Governo Federal venha a criar o Ministério da Ciência c Tecnologia. Desculpe V. Ex• por este aparte, mas
aproveitei quando V. Ex• se referia ao não crescimento, como se
esperava, no setor de ciência e tecnologia par~ externa r o meu desejo
de que um dia nós possamos ter, neste País, um Ministério de
Ciência e Tecnologia.
O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Posso assegurar a
V. Ex• que nessa luta V. Ex• terá todo o meu apoio.
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - Obrigado a
V. Ex•.

O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA) - Sr. Presidente, jã
que se trata desse problema educacional, eu não quero deixar de
abordar um ponto aqui tratado, ontem, pelos nossos eminentes colegas, Senadores Jarbas Passarinho e João Calmon, que são, também,
dois eminentes educadores brasileiros. B o problema referente ao
MOBRAL.
Hoje, estou no dia das congratulações, de forma que foi com
sutisfação que li, num jornal de Brasília, que o Ministro da Educação
teria ponto de vista semelhante aos aqui manifestados, c que também
são os meus, isto i:, que o MOBRAL deve ficar no limite da educação
de adultos, porque se sairmos dessa norma, acho que estaremos
contribuindo para termos nnalfabetos jovens.e analfabetos adultos,
para o MOBRAL educar permanentemente,
.
Ora, o nosso ideal é: que o MOBRAL acabe, o mats cedo possivel; que ele ncabe, porque terminou sua missão, quando não haja
mais ndultos analfabetos no Brasil.
Essa a nossa spiruçüo, a aspiração da educação nacional. Ora, se
ouvimos dizer hoje, que o MOBRAL está fazendo convênios cm
Estados do Nordeste, para educar crianças de nove, dez e onze anos,
evidentemente, é um contra-senso, Sr. Presidente. Seria muito mais
normal, se hi1 dcficii:ncia- e ela existe, grande, na educação primáriu - que esses recursos que o MOBRAL vai empregar sejam
encaminhados, diretumente, pura a educação primária, pura a educação do primeiro gniu. Esse, purece-me que é o caminho mais certo,
mais adequado, para que cheguemos àquilo que é, justamente, u
finalidade do MOBRAL: desaparecer a sua motivação, isto é, não

termos mais analfabetos adultos, em lapso de tempo, que sei nilo scr6
breve, embora eu respeite muito as estat!sticas c as previsões, mas,
não sou otimistu. Então, nilo acredito, infelizmente para mim, que
cm futuro próximo, como está anunciado, tenhamos alfabetizado todos os brasileiros adultos,
ci Sr. Evelislo Vieira (Santa Catarina - MDB) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. LUIZ VIANA (Bahia- ARENA)- Com muito prazer.
O Sr. Evelislo VIeira (Sunta·Catarina- MDB)- Senador Luiz
Viana, entregar também ao MOBRAL esta responsabilidade, para
complementnr a missão de instruir o elemento infanta-juvenil
bmsileiro, seria um rccoÍthecimcnto tácito do Governo para sua
incapacidade em dar o ensino dcprirneiro grau aos brasileiros. Felizmente, com as noticias que surgiram hoje c, provavelmente, como
conseqUi:ncia da ressonúncia das palavras levantadas nesta Casa,
através dos Senadores Jarbas Passarinho, João Calmon e outros, é
provável que t~nha o Ministro da Educação se conscicntizado,
devidamente, e já tenha determinado ao Presidente do MOBRAL
que contenha suas intenções de avançar sobre outra ârca, o que seria
nocivo à educação brasileira.
O SR. LUIZ VIANA (Bahia - ARENA) - Tem inteira
procedi:ncia a observação de V. Ex•. Aliás, aproveito o aparte para
ler um trecho dessa bíblia da educação, que é o livro do Dr. João
Calmon: "A Educação c o Milagre Brasileiro". Aqui, cstâ reconhecido pelo atual Ministro da Fazenda, o Professor Mário Henrique
Simonsen, que é um dos beneméritos do MOBRAL, que nada deve
nos levar a admitir que o MOBRAL queira superar as determinações
constitucionais em relação ao ensino primário. O ensino primário
não é do MOBRAL, não pode ser do MOBRAL, não deve S<r do
MOBRAL. Esse, ao meu ver, é o entendimento, não apenas legal,
mas educacional. Acho este, talvez, mais importante ainda, do que o
entendimento legal. Seria um erro clamoroso para a educação nacional, se enveredássemos por esse caminho. Então, dentro de algum
tempo, se não pusermos as mãos nisto, vamos tei dois Ministérios da
Educação: o Ministé:rio qui: hoje existe tão brilhantemente dirigido
polo Ministro Ney Braga, corno o foi pelo Ministro Jarbas
Passarinho, e outro, do MOBRAL, dirigido por algum outro
Ministro ou até Superministro da Educação. B contra isto, Sr.
Presidente, que desejo, de logo, 'me insurgir. Sou de opinião que,
para se evitar os incêndios, apagam-se as pontas de cigarros. Se
deixarmos as pontas de cigarros, teremo• incêndios c scrâ muito mais
dir.cil, depois, apagá-los,
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Luiz Viana?
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Ouço o aparte de
V. Ex•

O Sr. Jarbas Passarinho (Purâ-ARENA)- V. Ex• disse, com
um. leve traço de humor anatoliano, tanto que foi preciso ter muito
cuidado para ver se, realmente, a expressão cru de humor ou não,
que hoje é o dia das congratulações. Eu queria contribuir para que
essa definição se consolidasse, protestando contra o início do seu discurso. V, Ex• disse que lastimava não ter feito muito ou gostaria de
ter feito mais pela educação dos baianos,
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Realmente, gostaria.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará-ARENA)- Quero trazer um
testemunho, e V Ex• sabe que ele é dado com muita isenção: somos
homens que nUa mantemos, sequer, visitas domésticas. As nossas
relações são fraternas pelas funções que exercemos c pelas
coincidências que essas funções trouxeram.
O SR. LUIZ VIANA (Bnhiu-ARENA)- Pelas afinidades que
temos.
O Sr. Jarbas Passarinho (PurA-ARENA)- Sim, pelas ufinidudes que temos. Por isto, cu diria que u presença de V, Ex• estA
murcudu no Governo do saudoso Presidente Custello Branco. Quun-
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do fui Ministro do Trabalho, e, posteriormente, Ministro da Edu·
caçiio, no Governo do Presidente Médici, nunca deixei de reconhecer
o esforço que se começara a fazer, precisamente a partir de 1964; o
penoso, o doloroso esforço, o mais impopular, o mais diflcil de ser
feito, que só mesmo um estadista com uma vocação extraordinária
de futuro, sacrificaria o seu presente à imagem dos seus
compatriotas. Interessante que, quando analisei o Orçamento do Mi·
nistério da Educaçiio, pela primeira vez, verifiquei que, de 1964 para
1965, praticamente dobravam os meios. Assim, no primeiro
orçamento que esteve ao alcance do Presidente Castello Branco
fazer, os meios de educação foram dobrados. A ele ficamos devendo
o saliírio·educaçiio, que corresponde a 1,4% da folha de salário dos
trabalhadores, nas empresas que têm mais de cem empregados. Só
no último ano da minha passagem pelo Ministério da Educação, o
montante do snlário-educaçiio recebido foi superior ·a quinhentos c
cinqUenta milhões de cruzeiros, o que levou a poder rcinjetar esses
meios nos municípios c nos Estados .. E relativamente à atuação de
V. Ex•, como Governador dos baianos .- só o encontrei nessa
condiçilo enquanto fui Ministro do Trabalho, c não Ministro da Edu·
caçiio- encontrei a passagem de V. Ex•, precisamente, no fato de
que quatro Estados tinham sido, inicialmente, escolhidos para serem
os impluntadores da reforma introduzida pela Lei n• 5.692, c um des·
ses Estudos era a Bahia, que V. Ex• vinha de governar.

Problemas
Para o professor Joilo Faustino Neto, os três problemas
mais graves enfrentados pelo Rio Grande do Norte no sctor
educacional são a falta de estrutura da secretaria, a falta de
recursos financeiros c a falta de mentalização por parte dos
executores da política educacional,
A situação da secretaria de Educação é tão grave, frisou
que muitos prédios alugados pelo órgão, estão com pagamen·
to atrasado hú mais de um ano, porque a dotação orçamentá·
ria é pequena c normalmente as verbas estouram.
Para o ensino de primeiro grau, revelou o secretário, a
procura no Rio Grande do Norte é de 379.875 alunos, contra
uma capacidade de oferta de apenas 272.084 vagas. No segundo grau, há 76.695 candidatos, mas somente 42.859
matrículas. No total, 141.627 estudantes deixarão de estudar
este ano."
Este artigo demonstra a realidade do ensino neste País, e prova
que Estados como o Rio Grande do Norte na verdade nilo têm condi·
ções linanceiras c econõmicas para arcarem com tamanha, urgente c
oportuna responsabilidade. Muito obrigado a V, Ex•

O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- O que V. Ex• disse
é uma verdade, não apenas no Rio Grande do Norte, mas uma verdaO SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Agradeço o aparte de cm outros Estados, excetuando-se, talvez, São Paulo. 1: uma
de V. Ex•, mas insisto cm dizer que estimaria ter feito bastante mais verdade nacional!
Sr. Presidente, tenho aqui, uma reportagem feita pelo Jomal do
pela cducuçiio.
Brasil
sobre a ed~cação na chamada "capital intelectual do Brasil",
Sr. Presidente, insisto nesse ponto de que tudo quanto fizermos
pela educaçiio será pouco. Quanto mais nos avizinhamos de uma no· que é o Rio de Janeiro. Feita e publicada no Jomal do Brasil, pelos
vu era; quanto mais avança a tecnologia; quanto mais avança a ciên· jornalistas Israel Taback e José Gonçalves Fontes, a reportagem
cia, mais é necessário que haja um equilíbrio entre esses avanços da mostra o estado lamentável da educação primária, da educação esta·
técn.ica c da ciência com a educação, sob pena de o homem se tornar · dual, justamente no Estado culturalmente tido como um paradigma
escravo: escravo das máquinas e dos computadores, enfim, de todo do País. Ora, se isto acontece no Rio de Janeiro, cm plena Belacap,
esse mundo que vem aí, à nossa frente, e que somente poderá ser cn· em plena capital recente do País, imagine V. Ex• o que não acontece
na Bahia, no Rio Grande do Norte c por aí afora, neste mundo de
tendido, somente poderá ser vivido livremente, como desejamos Deus?
democraticamente- através da educação.
Eu apenas divergiria do nobre Senador Agcnor Maria porque
Nu realidade, Sr. Presidente, o que é a democracia? A dcmocra·
ciu não é apenas o ato do voio. A democracia, realmente, é o sistema acredito que o remédio nilo será federalizar, mas, sim, que por vários
pelo qual admitimos que o homem, além de ser o senhor do seu des· mecanismos o Governo da União propicie aos Estados, na medida
tino, além de poder se realizar plenamente, participa da maneira pór das suas necessidades, maiores recursos. Nós, do Nordeste - é o
caso de V. Ex• e o meu -sabemos o cjue temos sofrido, com a reduque se constroem os caminhos da sua vida.
ção do Fundo de Participação. Se este Fundo não tivesse sido corta·
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-MOO)- Permite do, drasticamente, em 50%, possivelmente o Rio Grande .do Norte
teria, não digo todos os recursos de que ele necessitaria para atender
V. Ex• um aparte?
a essas dezenas de milhares de alunos, mas o suOciente para uma
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Pois não, Sr. Sena· situação bem melhor do que aquela que tem hoje, e que V. Ex•, coni
dor, com muito prazer.
tanta oportunidade, acaba de revelar à Casa.
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte-M DB)- Sr. Sena·
dor Luiz Viana, congratulo-me com V, Ex•, nesta tarde memorável,
por trazer assunto de tamanha· importância para o Pais c pura o futu·
ro da nossa querida Pátria. Desejo registrar, nesse meu aparte, a
entrevistn, do Secretário da Educação do ~io Grande do Norte e,
através dela, deixar provado que a educação precisa ser federalizada
no Brasil. Só é possivel solucionar o problema federnliznndo·se a
educação, porque os Estados pobres, na realidade, nilo ti':m condi·
çõcs de responder por essa obrigação. Diz 11 reportagem:
"Mais de 140 mil estuauntes do Rio Grande do Norte
r.carüo impedidos de estudar este ano, porque a rede escolar
da Sccrctnriu de Educação tem capacidade para atender a
apenas 314,943 alunos no primeiro c segundo graus, embora
a demanda atinjn 456.570.
Os dados foram revelados pelo sccret:\rio de Educação,
professor João Faustino Neto, durante uma entrevista que
prestou a estudantes de Comunicação. Ele acrescentou que a
~ecrcturiu nuncu exerceu plenamente us funções de executora,
coordenndora c supervisora do sistema educacional do Esta·
do, especialmente no interior onde 70% das professoras silo
leigas.

O Sr. Joio Calmon (Espirita Santo-ARENA)- Permite V.
Ex• um aparte?
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA)- Com muito prazer.
Sr. Joio Calmon (Espírito Santo-ARENA)- Eminente Sena·
dor Luiz Viana, em primeiro lugar desejo agradecer a sua excessiva
generosidade ao se referir no meu modesto livro A Educaçilo e o Mila·
gre Brasileiro.
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) - Diria importante
livro.
O Sr. Joio Calmon (Espirito Santo-ARENA)- V. Ex• é, ·
notoriurncntc, um dos homens mais generosos deste Pals. Para dar a
V. Ex• uma idéia exala da extraordinária importância que atribuo às
suas declaruçõcs da tarde de hoje, em relação ao MOBRAL lnfnnto·
Juvenil, tcrd de invocar um versiculo da lliblia: "Eclcsiastes, Capltu·
lo 3•, versiculos um e sete: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há
tempo pura tudo o propósito debaixo do céu ... tempo de estar ela·
do, e tempo de falar", Só um homem da extraordinária autoridade intelectunl c moral de V. Ex• poderin tomar a iniciativa de apontar
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existência de um Ministério da Educaçiio e Cultura; confiado a um
extraordinário homem público, o nosso cx-oolcga ·Ministro Ncy
Braga, desafiado por outro orgijnismo qué tenta aluar corno um
"supcrministério," Neste modesto livro, que V. Ex•, tem em rnilos, o
atual PrcsidÇntc do MOBRAL, Professor Arlindo Lopes Corrêa que
era .então apenas o Sccretârio·Exccutivo dessa instituição, afirmou,
numa rcuniilo da Cornissilo de Educaçilo c Cultura do S"cnado, crn·J7
de maio de 1973: "Creio que, em alguns anos; iremos levar o
MOBRAL da alfabctizacão até a Univcraidadc",.;()iplanos do atual
Presidente do MOBRAL silo tiio desvairadamente ambiciosos que
ele já começa a levar o MOBRAL à escola primária. Se niio forconti·
do, tentará levar o MOBRAL até a Universidade. Sou amigo pessoal
c admirador do Professor Arlindo Lopes Corrêa .. Eritrctanto, como
nos ensina a Bfblia, hã tempo de estar calado c hA tempo de falar.
Agora é tempo de falar para que todos nós apoiemos o seu grito c
alerta. O que o MOBRAL estâ fazendo, cm relação ao Norte c a~
Nordeste, constitui um crime contra o Brasil. O MOBRAL, por
decisão de seu Presidente, está provocando a divisii'l do nos"' Pais
cm "dois Brasis": o Brasii miserável, o Brasil pobre, o Brasil do
Norte e do Nordeste, que ficaria condenado a ver as suas crianças de
9, 10, 11, 12, 13 ou 14 anos de idade freqUentando cursos com a dura·
ção de 5 meses, e o Brasil privilegiado -o Brasil do Centro, o Brasil
do Sul - que, de acordo com a Constituição, teria suas crianças, na
faixa de 9 aos 14 anos, na escola primâria convencional, com a dura·
ção de 4 anos. A sua palavra, Senador Luiz Viana, é um corajoso bra·
do de alerta que deve ser imediatamente levado cm consideração. ~
necessário que o MOBRAL, cm vez de estar, ilegalmente, celebrando
contratos com municfpios do Norte c do Nordeste para alfabetiza·
ção de crianças, utilize seus recursos na tcntati.va de evitar o alto fndi·
cc de regressão ao analfabetismo que se observa cm todós os palscs
que desencadeiam urna campanha desse tipo. Anteontem cu lembra·
va que no governá Costa c Silva fora constitufdo; cm 1967, um arupo
intcrininistcrial de trabalho, presidido por um "Ministro da maior
seriedade, Sr. Rondon Pacheco, que previu a alfabetização, ao longo
do pcrfodo daquele governo, de onze milhões c quinhentos mil
adolescentes c adultos. Neste ano da graça de 1975, segundo a
mesma previsão, estaria erradicado o analfabetismo no Brasil. Jâ
estamos cm setembro de 1975 c as cstatlsticas indicam ainda a
existência de doze ou treze milhões de analfabetos acima de 15 anos
de idade, Nas publicações sobre o 5• anivcrsârio do MOBRAL faz.
se, agora, uma nova previsão: cm 1980 estarâ virtualmente erradicado o analfabetismo no Brasil. Senador Luiz Viana, é com a maior ale·
gria que saúdo seu grito de alerta sobre o perigo da atuaçiio de um
supcrministério do MOBRAL. Muito obrigado a V, EK•.
O SR. LUIZ VIANA (Bahia-ARENA) - No seu luminoso
aparte V. EK• chegou, justamente, ao ponto final do meu discurso.
ou destas modestas palavras- porque isto niio ~ um discurso, é um11
breve análise do prolilcma. O que se estâ querendo fazer ~ lançar
urna cortina de fumaça para o grave problema da educação primária
no Norte ou Nordeste do Pais, Pretende-se disfarçar, "trav~s do
MORRA L, desse curso rápido de quatro, cinco, ou seis meses, c que
nilo tem nenhum sentido prático, nenhum sentido humano, c nem
educacional, o verdadeiro problema do ensino,
A educação é uma coisa cada vez mais permanente, que se destina a abranger a criança na fase pré-escolar, sobretudo, a criança
pobre, aquela que não tem no seu lar o ambiente que a eduque, que a
dinamize, na sua curiosidade, nos seus contatos. Easa criança reclama o curso pré-escolar. Depois vem o curso escolar, o primário, que
i: Fundamental. A educação, hoje, i: tida como uma coisa intcrminá,
vcl. Pois bem, está-se querendo fazer no Nordeste do Brasil esta farsa
quc·é a educação de cinco meses, c é contra isso, S~. Presidente, que
nilo apenas nós, mas toda a Nação, deve levantar-se.
Tenho dito. (Multo bem I Palmas.)
O SR. PlU;:SIDENTE (Lourival Bapllsta) - Com a palavra o
nobre Senador Benjamim Farah: (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Agenor Maria.

O SR. AGENOR MARIA' CRio :arand~·do til~rtb·...,. .MoB)
(Pronunefa o lfiulnte dlléú,.o•.) .~sr: PrcsideptC, Srs:Scnaélores; •
o

I. ConsideraÇões Prclirrünares

Dando prosseguimento aof mcu5 pronun~iamcntos antcriàréa;
nos quais solicitei uma,lcgisiilção espcelfica p~a ,Ó Nordcsi~ ~upo
hoje a tribuna do : Scnàdo Feder&· para: ·abi>rdar o -aravlsalmo
problema da Cotonicultuta 'NaCional ~~. ·cm especial éla
Cotonicultura Nordestina, 'a
de· qué·'sc poa!a demonstrar:~
sensibilizar o Oov~rno Fcclcral. sobre: a·.neccsMdade de inn~uZir:.
novos mecanismos que possibilitem o'socrguiménto cla'.nooia rcgiilo,•
cujos instrumentos. de politica. éconômica,, utiliZ~~IIol pclp~.g!lvemo,
anteriores, não geraram os resultados ahn'cJado~:
Nilo desconhecemos c ncni ncgamoi. o -esforço govcrnamcntál
no sentido de minorar a aOitiva situa~Q.no'rdes!ina, como a:·introduçilo de novas medidas, a fim ·de· .olimlnar ós fatorO! que:
contribufram c contribuem, ainda, pra o . 'aguvamcnio das
desigualdades regionais, que notabiltzliram · ,os 'rn~nismos de
transferência da Rcgiilo Nordeste J)llta o Centro-Sul atrav6s da pofíti·
ca cambial c do sistema tributário.
Por outro fado, cabe-nos assinalar que a pofltiea econ.ômica,
posta cm prâtica no. Brasil, tem mecanismo próprio de auto·
sustentação no sentido de concentrar a: riqueza cm dctcrniinados
pontos do Pais, anulando os efeitos das mCctidas' adotadaa ~lo Gnvcrno cm 'favor, cxatamcntc, das regiões· mais ncceaaitadas; Daquc.las
que contribulram para gcrac o proccsio.dc desenvolvimento, Jtravéâ
de suas exportações de produtos primários, como silo exemplos o
algodão,a cana-de-açúcar c tantos outros·.
o resultado decorrente da. referida pÕiftica éçonôniica'' roi. o
aniquilamento da capacidade competitiva, ·sc.r)iíl~o ilm ·periao·so
delldt da balança comercial da régião 'Nõrlkltiiia c ~nis
insustcntâvel dependência económica. ·
Com efeito, a solicitação de uma: leglsláçiio cspcclflc3 para .o
Nordeste requer uma nova abordagem do cnfoque Cconõmico, ®li o
prisma de um "amplo compromisió nacional", no sentido . de
garantir a todas as regiões do Pais vantagens reliÍtivil& no campo 'da
produção, a fim de modificar os ·atuaia: .fluxos :do co!l16rcio,
permitindo, desta forma,' o d..Cnvolvirrientó ~arniôitico e integrado
de tndn o território nacional.
.
Sr. Presidente, para que o nosso pronunclàm.ento .não' seja
chamado de inócuo, por 'nilo apresentar posa(vcis sofuçõci,
procuraremos, a seguir, objctivamcntc, atrai!& do'.aJsodão, os instrú·
mcntos de uma polftica económica especifica ,càpazca de minimizar
os efeitos gerados pela mã condução do . proeca&O · de ilcsen·
volvimcnto brasileiro, cm relação à ârca nordcstina,.c.quc possibili-.
tem a manutenção e o socrguimcnto de uma c~tl~ra que participa ein
mais de 14% do Produto do Sctor Primârio cm l)l~di~ c, aproximada·
mente, 25% de toda a for~a de trabalho empregada no Nordeste.
Alertamos que a politica económica para o algodiio tem que
considerar dois aspectos fundamentais: primeiro, prende-se i
definição da importãncia do produto para a região nordestina, tendo
cm conta que o algodão é um àos sustcntâculos .da céonomia áaqu~la
Arca, sendo portanto, fator de indiscutfvcl importância para o
equillbrio social; o segundo, depreende-se da quillidadc do produto
que a Região produz, sem possibilidade de concorrência no mcr~:~~do
interno e de elevado grau de compcticão no éomércio externo.
Aproveitando esses dois aspectos fundamentais, ressalta comi!
necessária a adoção de medidas que produzam resultados a médio c
a longo prazos, a fim de que os objctivos cotimados no II · PND•
sejam atingidos, pois, na atual conjuntura c desempenho da eco·
nomia, cm função do próprio jogo do mercado, o Nordeste vem
sendo sugado cm sua capacidade gcrminatlva. Não ·queremos cs'
molas, como já afirmamos. Queremos, sim, a capacidade de de·
senvolver, de crescer, com os nossos próprios esforços. Para isso, a
retribuiçuo da parcela com que temos contribufdo para a criação c'
solidez do Parque Industrial do Centro-Sul, pois não podemos ficar
a mercê de uma politica global no tocante aos produtos, essenciais à
nossa economia e de pequena huport4ncia para o resto do Pais,.

fim
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-249como é o caso do algodão. Essa política global tem agravado as
desigualdades regionais, causando, sobretudo, efeitos danosos à economia nordestina, não mais os efeitos dirctos da politica económica
nacional, mas os efeitos indirctos c duradouros da concentração
desmedida da indústria c do sctor financeiro no Centro-Sul do Pais,
os quais reagem, cm consonúnciu com os mecanismos que lhes são
peculiares, ampliando os mercados fortes c aniquilando os mais fracos. Os efeitos nocivos dessa distorção recaem sobre aquelas que nilo
tiveram a facilidade de gerar, em primeiro lugar, as economias de
escalada c de aglomeração, por C'dusa da má condução do processo
indusirial brasileiro que, em que pese a sua participação decisiva na
estruturação da economia nacional, é rcsponslível pelo grande fosso
que separa as Regiões deste Pais.
Se, do ponto de vista da empresa, o crescimento, as economias
rlc escala c de aglomeração são dcscjãveis, ao nlvcl de afastar do
mercado as menos eficientes, do ponto de vista da politica económica regional e da própria segurança nacional o mesmo não podcrã
ocorrer, tendo ~m vista a realidade soCial cm que se encontram mais
de 34 milhões de pessoas, pois é de se permitir o processo de
estagnação ou de regressão econômica por falta de atividadcs
produtivas, motivado, justamente, pela concorrência das regiões
mais desenvolvidas, graças no esforço conjunto de todos os
brasileiros,
Enfim, o que defendemos não é o abandono dos incentivos
fiscais, da melhor distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, não í: desprestigio do sistema empresarial. Pclq
contrário, reivindicamos uma divisão racional da produção, levandose em consideração a vocação c as vantagens relativas de produção
da Região Nordestina em confront~ com o resto do Pais. Como já
afirmamos, exigimos a possibilidade de desenvolvimento dentro de
uma concorrência justa e definida, não somente cm termos absolutos
da eficiência econômica, mas, acima de tudo visando ao numeroso
contingente populacional da Região, que continua sendo 1/3 da
população brasileira.
Portanto, a legislação especifica, reivindicada para o Nordeste
brasileiro, justifica-se pela ineficiência dos instrumentos utilizados
até a presente data, no sentido de resolver o desnível, cada dia mais
acentuado, daquela Região cm relação às demais.
Hoje, apenas abordei a cultura do algodão, que deverá constar
na legislação especifica, a fim de amparar o Nordeste na sua
·capacidade produtiva, em setores, cujas repercussões sociais são
similares na qualidade, e com real capacidade de crescimento, desde
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que o Governo assegure aos produtores as garantias exigidas c desenvolva um programa de apoio à sua cultura, que pretendemos sugerir,
em linhas gerais, ao final deste pronunciamento.
2- Origem do Algodão
2.1 -Origem no mundo c sua difusão.
A origem do ulgodilo é mais um desses pontos controvertidos,
não havendo unanimidade de opiniões a respeito do seu exalo
surgimento c espalhamento pela face da Terra. O que se depreende,
assim, que a sua cultura remota a um passado longfnquo. Informa-se
que, muitos séculos untes da Era Cristã, já os hindus fabricavam
tecidos grosseiros de algodào. Da lndia, considerada um centro
primário de origem da Malvâcca, a sua cultura tcr-sc-ia passado para
a China, a Pérsia, o Norte da África, a Sicflia e a Penlnsula Ibérica.
Na América, essa cultura, bem assim o uso de sua libra, era
conhecida na Era Pré-Colombiana pelos incas, pelos astccas, c no
Su .. dos Estados Unidos. Este fato veio demonstrar que o algodoeiro
teve, também, na América, um centro difusor. Mas o homem civilizado somente iniciou a sua cultura em termos efctivos, no século
XVII e XVIII, com a ocorrência e introdução de novas tecnologias,
capazes de mussclincar o algodão, c, notadamcntc, o aparecimento
da máquina de fiar Wcbb, de Pcrey, de Grant, de Garret c de Pcrin.
O processo de atingir as mussclinas, a mecânica de Cartwright, fi.
zeram com que a produção de algodão não parasse de aumentar,
valorizando-se cada vez mais.
De lá para cá, a cultura c a indústria do algodão têm atravessado pcrlodos de crises c de progresso.
Recentemente o algodão vem sendo ameaçado pelos diversos
tipos de libras qufmicas, graças aos descuidos promocionais da
cotonicultura internacional c outros interesses ligados aos pafses·
industrializados. Entretanto, o algodão volta a ocupar um lugar de
destaque na demanda mundial, cm face da crise do petróleo c pela
sua recuperação, em termos de preferência espontânea, por parte do
público consumidor.
Atualmcntc cerca de 70 países espalhados pelo globo terrestre
produzem grande quantidade de algodão, constituindo-se, notadamente para os pulses cm desenvolvimento, importante fonte
geradora de renda interna, receitas cambiais c emprego•
Para que V. Ex•s, Sr. Presidente c Srs. ~coadores, tenham uma
idéia da magnitude da cultura do algodào, faremos uma sucinta
abordagem da área plantada c quantidade produzida no mundo, a
partir das safras 1964/65:
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Conforme se observa no quadro acima, a ârca cultivada no
mundo mnntevc-sc prnticnmentc inalterada cm torno de 32 milhões
de hcctnres, o mesmo ocorrendo com as quantidades produzidas,
que oscilnm próximo de 11,5 milhões de toncludns.
Estudos Unidos (21%), Uniilo Soviética (19%), Chinn
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Continental (12%), lndia (10%), Brasil (5%) e Paquistilo (5%) têm
sido os mniores produtores, responsáveis, em conjunto, por mais de
70% dn produçilo mundial.
Dentre os produtores mçncionados, somente os Estados Unidos
têm n possibilidnde de innuir, decisivamente, no mercado mundial
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" ... divulgado o uso do algodão para o fabrico de panos,
tomou a cultura grande incremento no Norte e Nordeste bra·
sileiros. Em Pernambuco, no final do século XVIII, ai·
cunçou, em certos anos, tanta importância como o açúcar.
No ano de 1771, a sua exportação atingiu ce•ca de L 50.000
(cinqUenta mil libras). Em 1778, alcançou mais de L 120.000.
No começo do século XIX, ultrapassou a L 200.000,
atingindo, mesmo em 1918, cerca de L 800.000.
No Maranhão, o primeiro exportador durante o período
colonial, a cultura do algodão teve um desenvolvimento
espetacular c possibilitou àquele Estado, que já foi a
"Manchester brasileira", transformar-se em próspera
comarca.
Os inventos técnicos, que possibilitaram o aproveitamen·
to do algodão em medida quase ilimitada, abriram
oportunidades a novos produtores cm face ao não
atendimento, pelos fornecedores, do incremento da
demanda, cabendo ao Brasil participação substancial na
faixa adicional do mercado.
Embora a cotonicultura brasileira, em sua arrancada
expansionista (entre 1770 e 1820}, se houvesse alastrado por
quase todo Território Nacional, até os anos 30 do século
atual o cultivo se limitou aos Estados nordestinos e passou a
desempenhar fundamental papel na vida da nossa gente, não
só pelo fato de representar uma parcela considerável no valor
da produção, mas pelos aspectos dcmocratizantes que a
cultura introduziu nas atividades econômicas da Região
Nordestina; propiciando o aparecimento de uma classe
média constituída de comerciantes, com suas bolandciras, a
princípio, descaroçadoras, depois, que se estabeleceu em cida·
des, vilas e povoações, passando a comprar a maté:ria·prima
ao agricultor, para vendê-la, após o beneficiamento, aos
exportadores:
O algodão nu Região Nordestina, além de ter contri·
buído pura a formnção e desenvolvimento da vida urbana, ao
contrário do que ocorreu com a cana-de-açúcar; introduziu
modificações, no corpo social, de real significado, pois
possibilitou o surgimento de pequenos e médios
proprietários. A introdução da cultura apresentou outras
vantagens, permitindo ao pequeno agricult9r produzir em
uma mesma área, com um só trabalho de preparação da terra
c de limpeza, o alimento da fumnia, o produto comercial e a
ração suplementar pura os animais."

de cscnlonumento promocional c social, no qual todos, de acordo
com sua capacidade, e seu labor c a sua poupança, tinham condições
de alcnnçar pleno desenvolvimento.
Em síntese, o algodão formou c forjou a realidade sociológica
nordestina. Transformou-se em ntividndc de ricos c pobres, de
bruncos e pretos. Possibilitou a ascensão social de pessoas de parcos
recursos, que passaram a conviver, em igualdade de condições, com
os orgulhosos senhores de· engenho. Forjou uma classe média rural,
que tem um n·rvel de vida bem inferior ao dos grandes proprietários,
mas uma situação econômica c social bem superior à dos trabalhado·
res sem terra e destes em relação aos escravos.
A atividadc algodoeira, portanto, no Nordeste, é um retrato fiel
da nossa gente, onde trabalha, pai; mãe, filho, filha c netos, numa
simbiose perfeita de Ln r e Trabalho, onde as relações de trabalho são
nexlveis, tudo isso graças à relativa simplicidade do seu cultivo:
vegetação pouco exigente c de beneficiamento fácil.
Com conotaçilo totalmente ·diversa ila rcaltdadc nordestina, a
Região Centro-Sul, a partir de 1930, ingressou decisivamente na
atividude algodoeira, chegando mesmo a ultrapassar, cm poucos
anos, a nossa produção.
Tal quadro, a meu ver, foi fruto de uma bisonha polltica cconô·
mica posta cm prática pelas autoridades governamentais da época,
que não souberam, ou não quiseram, tirar proveito da localização
ideal da cultura e introduzir medidas que fossem capazes de garantir
o seu desenvolvimento, que era, e é:, a base da famnia nordestina.
Afora os problemas climáticos que solapavam a cultura, o Governo
não criou nenhum Centro ou Instituto que pudesse dar um tra·
lamento especial no algodão nordestino.
Chamo a atenção da Casa para o fato de que o único cxpcri·
menta na cultura algodoeira do Nordeste, cm termos de algodão
fibroso, foi feito por uma multinacional, Machlne Cotton, que
procurou encontrar no algodão fibroso do Nordeste caractcrlsticas
que melhorassem o fabrico de suas linhas. Obteve êxito após vários
experimentos, mas o algodão arbóreo, perene c de alta produtivi·
dade, perdeu estas condições, porque o seu objetivo fora o interesse
da indústria. E, até: hoje, não se fez no Nordeste, no campo da
cotonicultura do algodão fibroso, nada cm termos de tecnologia,
para ajudar o agricultor. Pelo contrário, o Governo abandonou
completamente os produtores nordestinos à sua sorte, passando a
dar toda assistência à expansão da cultura na Região Meridional.
Gerou-se, com isso, uma superprodução, cm que todos salmos
perdendo. (;. que o algodão, fibro~'?· fibra longa, é encontrado tão·
somente nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e
pequena faixa de Pernambuco. Nenhum Estado do Sul tcrâ condi·
çõe• de produzi-lo, porque sua's ·características de sedosidadc, de
resistência, c comprimento, silo udvindas da própria natureza, da
natureza ·ecológica, da natureza meteorológica. Assim, é inteira·
mente imposslvel seu cultivo em outro qualquer Estado do Pals, que
não aqueles onde se produz algodilo fibroso.
t!. lnmentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o abandono a que
se relegou u cotonicultura nordestina.
Reconhecemos que a nossa ·produtividade é baixa, se compn·
rnda com a do·Ccntro-Sul, mas, se levarmos cm consideração a rcnli·
dudc social subjacente c a qualidade do produto, talvez os pará·
metros não possam ser comparados. E, além do mais, caso haja uma
decisão governamental no sentido de reorientar a pollticn do algo·
dilo, nos termos em que iremos propor, o Nordeste dará uma res·
posta positiva também neste aspecto,

O economista Celso Furtado, no seu liv.ro Formação Econômlc•
do Brasil, é: de opinião que a cultura do algodão possibilitou a absor·
çuo do contingente de desempregados da indústria açucareira e fez
com que o Agreste Nordestino e outras ãrcus próximas à Mata
tomassem o dinamismo comercial superior u essa última.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ulgodilo não é uma monocul·
turu como 11 cunu-dc-uçúcur, onde o braço escravo trabalhou séculos
c séculos. O ulgoduo constituiu-se, nu minha Região, o Nordeste, cm
umn policulturn, refnzendo-se dentro desse principio, uma sociedade

O que se quer demonstrar é que as autoridades governamentais
foram responsáveis pela ineficiência c o quase nulo incremento alcnn·
çndo pelo Nordeste, no decorrer de todos esses anos, cm termos de
produtividude c produção total.
Conforme se observa no quadro que apresentaremos, o Brasil
está dividido em duas grandes regiões: A Rcgli!o Meridional, que
compreende os Estados. do Centro-Sul, com colheitas de março a
junho, produziu, em média, no pcrlodo de 1968/73, cerca de 7s% da
produçilo nacional de ulgodilo em pluma.

du cultura, visto que seu sistema de produção está montado em
técnicns de irrigação artificia.l.
2.2- Antecedentes Históricos da Cultura do Algodão no Bra·
sil, sua evolução e os aspectos sociológicos na vida nordestina:
Pura este aspecto, peço ii Casa, a este plenãrio já quase vazio, a
atenção, pois eu o considero de tamanha e grandiosa importância
para o povo da minhà Regi_ão.
Segundo os historiadores, o algodão já era conhecido dos
indígenas e foi cultivado em pequenas escalas, em várias capitanias,
nos séculos XVI c XVII. Apesar de haver registras de remessas para
o exterior nesse período, o cultivo era extremamente precário e
destinava-se, na sua quase totalidade, à fabricação de utensilios
grosseiros para vestir escravos c classes mais pobres.
O Prof. Roberto Simonscn, cm sua História Económica do
Brasil, destaca que,
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Produção brasileira de algodão em pluma, segundo a reglilo- periodo 1968/73
Produção em 1.000 t
Safra

Região Setentrional

Região Meridional

Brasil

Quanddade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

541,0
527,1
410,0
492,0
458,0

75,0
78,3
82,0
71,6
69,0

180,0
145,9
90,0
195,0
206,0

25,0
21,7
18,0
28,4
31,0

721,0
673,0
500,0
687,0
664,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

FONTES: Pellcgrini. V. J., Relatório do Algodão. Convênio IEA- SAGRI-SP, EAPA- SUPLANMA, out./73 c Carta Semanal do Algodão, n• 70.
São Paulo c Paranâ são os dois principais Estados produtores domínio do algodão arbóreo (Gossyplnus hlrsutum variedade Maria
do Brasil, responsáveis, em 1972, por c'erca de 52%. da produção Galante), localmente denominado Mocó, que é perene, adaptado às
total do País, mas note-se que essa produção não é de algodão fibro- condições irregulares do clima, c que produz fibra longa de boa qualiso, mas de algodão herbâceo, fibra curta - pois o Sul, repito, não dade. Esta variedade ocupa cerca de 74% da ârca total cultivada com
produz o algodão fibroso - sem que este produto represente um o algodão na Região. Os 26% estão ocupados pelo algodão herbáceo
peso considerável na economia dessa região, A Região Setentrional, (Uplont)
constituída dos nove Estados nordestinos, com um período de colheita entre agosto e setembro, tem, nos Estados do Ccarâ, Paraiba e
Os quadros que, em seguida, apresentaremos, mostram a estrutuPernambuco, os seus mais importantes produtores. A cultura do ra com o arbóreo e o herbâceo ao nlvel dos Estados, dos quais desalgodão representa, atualmente, cerca de 27% de toda a ârea plan· tacam-se o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba e Pernambuco, que
tada do Nordeste c responde por 23% da renda gerada na agrope- ocuparam, em 1971, 74% com o nosso tradicional Mocó.
cuária. No nosso Estado, na Paraíba e no Ceará, o algodão desempenha papel de vital importância para as suas economias, conforme
mostraremos mais admnte, o que exige do Governo uma legislação
Na ·produção, o Ceará ocupa o primeiro posto, com um monespecinca, a fim de garantir, além da sua manutenção, o seu socrgui- tante em torno de 40%, Segue-se o Estado da Paraiba, que tem contrimento.
.
buído com 17% da produção nordestina. O 3• c 4• são ocupados
Como já afirmamos, o algodão ê a principal cultura do Nor- pelos Estados do Rio Grande do Norte c Pernambuco, concentrando
deste, seja em área cultivada, seja em valor da produção. Hã um prc- 12% e 11%, respectivamente da produção total.

QUADRO III
Cultura do Algodão no Nordeste
Área Cultivada com Algodilo Arbóreo e Herbáceo
1971
Algodão Arbóreo

Algodio Herbáceo

Estados
( 1.(100 ha)

Maranhão
Piauí
Ceará
R. G. do Norte
Pnraiba
Pcrnnmbuco

Alugoas
Sergipe
Bahia
NORDESTE

(1.000 ha)

%

3,6
92,1
1.163,5
414,5
430,0
269,3
0,9

3,4
88,6
88,7
82,9
83,8
63,9
1,2

4,1
2.323,0

2,6
74,3

103,1
11,9
141,1
85,3
83,1
121,8
75,2
28,8
154,2
804,5

%

96,6
11,4
11,3
17,1
16,2
31,1
98,8
100,0
97,4
25,7

Total
(1.000 ha)
106,7
104,0
1.249,6
499,8
513,1
391,!
76,1
28,8
158,3
3.127,5

Fontes dos dados básicos: ETEA-MA

A indústria têxtillocnl nbsrovc cm torno de 25% do ulgod~o cm
plumn. As exportações para o exterior reprcscntum 30% da produção
nlgodociru dn Regina, contribuindo, cm média, com 10% dns

exportações totnis do Nordeste, em termos de valor, conforme
mostrn Quudro n• VI:

°
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Do algodão obtêm-se cerca de 30 a 35% de óleo usado na
ulimentuçào c outros fins industriais: iluminação, saboaria,
impermeabilização, emulsões etc. O lintcr, devido ao seu alto teor de
celulose, pode ser empregado na fabricação de papel, rayon, matl:·
rias plásticas, fios de lo nus de pneus, explosivos c outros produtos. A
fibrilhu, ou sublinter, é usada na produção de explosivos, rações c
adubos, além da rede artificial. Siio produzidos, ainda, os farelos c
tortas de ulgoi:lão, de emprego na pecuária c na adubação' dos solos.

QUADRO VI
NORDESTE
Comércio Exterior

1960-70
USSJ.OOO

Aigodio
Anos

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970 (0 )

em Pluma

Exportações
Totais

(A)

(B)

11.882
41.977
17.153
26.646
26.701
23.994
25.347
33.255
24.770
33.934
14.999

247.711
262.577
194.350
247.800
215.548
203.010
263.481
277.231
279.332
415.320
272.530

A/B(%)

4,8
16,0
8,8
10,7
12,4
11,8
9,6
12,0
8,9
8,2
5,5

FONTE: SEEP- MF.
(*)Janeiro a setembro.
O fato de as exportações da cultura do algodão representarem
cm torno de 10% das exportações totais do Nordeste, é: altamente
significativo porquanto a estratégia do Governo para alcançar taxas
de crescimento do Nordeste, superiores às do Brasil, baseia-se
essencialmente nu performance das cxp,ortaçõcs, Portanto, basta
mencionar estes dados para compreendermos a importância do sctor
algodoeiro, para a economia de nossa Região.
Afora este~ indicadores que demonstram a importância do
algodão pura economia ·nordestina, como instrumento capaz de
gerar divisas pura o Pais, serve como elemento dinamizador do intcr·
câmbio comercial interno, pois, no produto agrlcola do Nordeste,
tem tido uma participação cm torno de 15%, c é rcsponsâvcl pelo
aproveitamento de inúmeros subprodutos que desencadeiam novas
atividudcs, propiciam novos empregos,' gerando novas rendas de
amplos beneficias sócio·cconômicos para a Região.
f: o caso do caroço do algodão que se elevou a mais de trezentos
por cento; é: o caso da torta, que representa queijo, leite, carne.
O ulgodiio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma cultura que
não pode ser vista só cm termos económicos; tem que ser visto, tam·
bi:m, cm termos sociais nus peculiaridades· do solo da Região
nordestina,
Este Puls i: continental. Devemos aproveitar as terras dentro das
suas cuructcrfsticus, para pluntur aquilo que a terra pede que seja
plantado. O que está havendo é: uma dissociação de fatos que não se
compreendO: Estimular a cultura nus regiões meridionais, onde
temos condições de produzir com melhor aproveitamento outras
culturas e ubundonur o Nordeste, onde existe trinta por cento da
população br:~sileira, umu região que uté hoje, através do seu csfo~·
ço, do seu dinamismo, tanto tem contribuldo para o desenvolvi·
mento nacional.
Isto, Sr. !'residente, Srs. Senadores, é o que representa a rcalida·
dedu cultura algodoeira do Nordeste. E me permito pedir u atenção
du Cusu, pura udiuntur u problemática du cotoniculturu.

3. Problem,tiea da Cotonicultura
Sobre a problemática du cotonicultura, cm slntcsc, podemos ·
dizer que a ução governamental, no sctor algodoeiro, tem-se carne·
terizado ·por atas descontinuas c muitas vezes infelizes que con·
tribuíram pura o agravamento da situação.
Dentre as medidas, de carátcr gerai, tomadas pelo Governo
temos 11 criticur dentre outras coisas, a politica de preços que não foi
suficiente para estimular a absorção de nova tecnologia, a não ser a
que partiu deste ano. Até este uno, a política· de preços desestimulou
o homem c fomentou a migração a cada dia mais intensiva, neste
País, gerando os grandes problemas de ordem social, pois o interior
não só empobreceu, mas se esvaziou, c as cidades incharam c criaram
os problemas de ordem social que estão a desafiar a inteligência dos
nossos governantes.
Dentre as medidas de carátcr geral tomadas pelo Governo, a
inexistência de assistência técnica eficaz no sentido de orientar os
produtores na introdução de .novas prAticas de cultura, completo
abandono do sctor de pesquisa aplicado ao melhor aproveitamento
do produto, o nilo desenvolvimento de melhores sementes.
Não temos um só laboratório de fitopatotogia no Nordeste. E
eu perguntaria: se não temos um só laboratório de fitopatologia no
Nordeste, aonde iremos buscar semente pura? Se não temos semente
pura, como leremos uma seara boa'!
O não desenvolvimento de melhores sementes, o financiamento
insuficiente c a má condução da comercialização no mercado externo
- esta má condução da comcrciulização é um dos aspectos mais
gravosos, mais chocantes, mais tristes, O comprador do algodão, na
hora de comprar o saco de algodão, desconta I kg do saco. Na mcs·
ma hora, o produtor compra a ele um saco de torta e ele nada dcscon·
tu. O suco que vem vestindo o algodão pesa 100 gramas c ele dcscon·
ta I kg c o saco de torta, cheio de remendos, pesando alguns deles
mais de I kg, não desconta nada. isso é feito hll muitos anos, c hã
muitos anos reclamado,
Falta de medidas concretas que possibilitassem o complexo
têxtil nordestino, que reúne condii;õcs favoráveis para consolidação
e expansão, atingir um estágio de independência; falta ãc uma
campanha promocional no sentido de incrementar o consumo dos
derivados do ulgodilo. E, finalmente, o favorecimento, através de
subsídios concedidos pelo Governo, à montagem de indústrias
sintéticas no Nordeste, possibilitando indesejável concorrência às
que aproveitam as matérias-primas regionais, com alto coeficiente de
mão-de-obra, comprometido seu processo de produção c transforma·
ção.
Afora o desacerto da politica governamental, a cotonicultura
nacional, principalmente a nordestina, sofre os efeitos maléficos do
clima c du desleal concorri':ncia das multinacionais, que operam tan·
to no mercado interno quanto no internacional, sofrendo um cons·
tuntc aviltamento cm seu preço.
Um dos exemplos mais significativos do abandono dos produ·
tos rurais à suu própria sorte, quando, pelo contrário, se alardcium
que as maté:rias-primns se destacam perante o mundo contcníporli·
neo, é u reluçilo entre os preços dcstits c os preços dos produtos indus·
triulizndos, que ti':m sido desfuvor6vcis para o setor primârio. No
caso especifico do caroço' do algodilo, para nilo irmos mais longe,
vcrificnmos que o produto ln natura, nos anos 1973 a 1975, recebeu
aumentos apenns cm torno de 20%, menos, portanto, do'quc u meta·
de do índice innucionârio. Por outro ludo, o óleo de algodilo, no mes·
mo perfodo, ulcunçou incrementos de preços superiores u 150%.

-253Como é que se entende? O caroço gerador do óleo sobe 20% c 0
óleo derivado do caroço sobe I50%!

promovam ns condições essenciais ii arrancada para o crescimento
com a introdução de novas técnicas.

O linter, por sua vez, atingiu o patamar dos 190% de aumento,
Todu essa disparidade de preços vem agravar, ainda mais, a situação
dos humildes plantadores de algodão do meu c de outros Estados
nordestinos, porquanto, além de não receber um preço compensador
pelo seu produto, se vê obrigado a comprar um derivado de sua
cultura por preço significativamente superior àquele do produto ln
natura.
Sr. Presidente, o que não se compreende é a falta da intervenção
do governo nesse particular, no sentido de coibir esses abusos que
acarretam grandes prejuízos ao riP<envolvimcnto dos diversos sctorcs
da economia nacional. Não podemos mais ficar satisfeitos com
meras explicações, segundo as quais as matérias-primas sofreram
grandes especulações ou houve crise no mercado americanó do
produto, O que interessa ao povo brasileiro é uma condução segura
da política econômica do País, com instrumentos que possam antever as naturais oscilações do mercado e que contenham dispositivos
eficazes pura a resolução dos problemas surgidos. Para tanio, é
necessário que o Governo leve a sério o problema da cotonicultura
nordestina e discipline a divisão da renda serada pelo sctor, de
maneira mais eqUânime, entre os agricultores e a indústria dos
derivados do algodão.
O que se reclama do Governo é o aproveitamento da vocação
nordestina para o desenvolvimento da cultura do algodão superior,
garantindo-lhe a compra de sua produção por um preço compensador. O que se exige é que o Governo Federal crie um Instituto

Sendo o algodão uma das culturas vitais para a economia do
Nordeste, notadamcnte para o nosso Estado, a seguir, alinhamos
algumas sugestões pura o seu equacionamento, através de uma legislação específica u ser bai••rla pelo Governo federal.
Os itens fundamentais que deverão constar dessa política defensiva do algodão nordestino, a nosso ver, são os seguintes:
I. Estabelecimento de um Preço Mínimo ou restabelecimento
de um preço minimo para a Região Nordestina, capaz de cobriç os
custos de produção c de assegurar aos produtores incentivos para
co~tinuar no mercado algodoeiro;
. 2. Dife~encial de preços pura o algodão de fibra longa que per·
m1ta a especialização da área na produção desse tipo;

J. Financiamento, a fundo perdido, para a iniciativa privada c
para as cooperativas de um número ideal de usinas de beneficiamento, com classificadoras permanentes, para fazer a sclcção das fi.
bras antes da dcscaroçagem;
4. Financiamento especial para a cultura do algodão Mocó, nos
Estados considerados como áreas prioritárias para o seu desenvolvimento.

Agronômico, voltado para a nossa realidade, como um centro de

pesquisas tecnológicas, que possa dotar a região de técnicas capazes
de aproveitar as nossas matérias-primas. Técnicas essas que sejam
compatíveis com a nossa realidade social.
·
Enfim, é a criação de um organismo dentro da SUDENE, se o
for o caso, para tratar do problema do Algodão nordestino. Este
órgão funcionaria com a finalidade de proporcionar ao setor
algodoeiro todas as informações de interesse da cultura, bem assim
aluar como órgão promocional das vendas, tanto no Mercado Interno, como no Externo.
Concluindo o nosso pronunciamento, Sr. Presidente, no qual
ficou comprovada a importância da cultura do algodão para região
nordestina, resta-nos declarar que não desconhecemos que a solução
do problema. do algodão, como os dos demais produtos agrícolas,

Sr. Presidente, essa selcçào é uma necessidade porque o maquinista intermediário, quer seja a SANBRA, ANDERSON CLAYfON ou MACHINE COTTON, qualquer um deles compra algodão
de várias regiões c, 'por isso, o nosso algodão perde uniformidade c,
por perder a uniformidade, não teremos condições de concorrer com
o algodão do Egito em termos compensatórios. Dai porque é necessário criar essas Cooperativas para se descaroçar o algodão, por região.

deve ser procurada através da racionalização c da modernização das
técnicas de produção c comercialização. Contudo, devido ao completo abandono da cultura algodoeira nordestina, durante tantos ,anos,
e o surgimento de produção concorrente no Centro-Sul do País, com
produtividade superior à nossa, mas de pouca importância relativa
na participação do produto agrícola dessa região, a solução do
problema deve ser buscada em esferas distintas daquelas reconhecidas inicialmente..
Mesmo admitindo que a produtividade do Centro-Sul do País é
superior à do Nordeste, não é conveniente, para ·a Nação, que se
extermine a atividude algodoeira de nossa região, pela falta de alternativas que superem a sua rentabilidade cconõmica. Afora a qualidade superior do produto nordestino, é salutar estabelecer-se uma divisilo regionul da utividade produtiva, onde o sistema comercial possa
funcionar utravés do modelo de "vasos comunicantes" reais.

6. Criação de um Instituto ou de um Centro de Pesquisa~ aplicadas ao algodiio;

Pretende-se, assim, estabelecer uma divisão de utüação das
regiões, utrnv/:s da especiulizaçilo nu produção dnqueles bens pura os
quuis as mesmas ti:m muis vocuçilo, como é: o caso do algodão da
fibra longn, cm nlguns Estudos da nossa região. Nilo pretendel'(los o
monopólio c nem a proteçilo pura a nossa ineficii:nciu. Queremos,
sim, 11 oportunidude de produzir, de m:.mciru eficiente c racional, sem
os percnlços de umn política globalizante que nos leve à ruinu. E,

puru isso, é fundnmentnl que o Governo estabeleça udequudos
mecunismos económicos que possibilitem às regiões menos descn·
volvidus do Pais u colocnçi\o de produtos vituis, de muneiru que se

S. Organização de de um sistema de cooperativas, com integral
apoio financeiro e técnico, a fundo perdido, a fim de que as mesmas
possam organizar a comercialização, onde se verificam as maiores
perdas dos agricultores;

7. Estabelecimento de quotas de exportação para o Nordeste
em função de seu potencial, dando preferência às fibras longas;
8. Criuçuo do um Núcleo de incentivo às exportações do
algodão nordestino, com atuaçílo no merendo interno c externo. Este
Núcleo aluaria também como órgão difusor do uso do nlgodílo, a
lim de incn:mentur o seu consumo;

9. lsençiio do ICM e IPI para o algodão c seus derivados da Região Nordestina;

10. Ampla assistência técnica nos produtores.

Sr: Presidente, muito obrigado pela oportunidade, Aqui fica
meu apelo pura que os meus nobres pares me ajudem nesta luta que
nilo é só minha, mas. de todos os brasileiros que querem um futuro
melhor pura este Puís.
Eru o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem i Palmas,)
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ANEXO I
ÓLEO DE ALGODÃO

Preços no Atacado no Mercado dos Estados Unidos
US cents/kg

Mês

JAN
FEV
MAR
ABR
MAl
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

1%5

1966

1%7

1968

1%9

1970

1911

1972

1973

1974

28,9
28,2
24,9
24,0
23,4
23,1
24,3
24,7
26,0
26,5

28,2
29,1
30,0
31,7
32,6
33,5
32,2
37,5
34,0
29,1
28:9
28,4

26,7
26,9
26,7
26,5
26,7
26,9
26,5
26,5
26,5
24,7
24,5
24,8

26,2
27,6
28,2
28,7
32,2
32,6
32,6
35,3
27,8
23,1
23,6
23,6

23,1
24,3
24,7
24,7
25,4
25,8
25,1
24,3
22,3
22,7
23,8
22,9

24,0
26,7
29,.1
30,0
31,7
31,8
31,3
30,3
27,9
30,1
31,1
31,5

33,7
35,6
35,5
34,0
33,6
33,9
35,3
36,0
34,9
31,7
30,6
30,4

29,4
27,8
26,8
27,6
27,2
26,6
25,1
24,9
23,5
22,2
23,1
22,6

24,3
29,9
31,7

63,9
73,9
69,4
77,2
81,6

-.
48,5
41,9
59,5

FONTE: Dados Bãsicos: Boletim Mensal de Economia c Estatística Agrícolas (FAO).
Elaboração: Centro de Informações- DPE/CFP

ANEXO II
ALGODÃO

Preços no atacado no mercado da Guanabara
Óleo
CrS/Cx. J6/atas

Mês

1970

1971

1911

1973

1974

JAN
FEV
MAR
ABR
MAl
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

74,50
72,00
72.33
74,50
74,50
74,50
80,20
80,20
80,20
87,88
89,80
89,80

91,75
92,40
92,40

110,55
110,55
110,55
106.03
1Ó5,78
108,96
109,12
108,40
108,40
108,40
108,40
108,40

109,10
109,10
109,10
109,43
109,10
109,10
109,10
109,70
110,10
108,68
110,10
110,10

105,85
105,85
121,73
162,30
162,30
152,39

~4,78

101,90
101,90
107,00
107,00
110,55
110,55
110,55
110,55

FONTE: Dados Básicos: Bolsa de Gêneros Alimentfcios do Rio de Janeiro
Elaboraçõo: Centro de Informações- D.P.E.f<.:.F.P.
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-256O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (Rio de Janciro-MDB) (Pronuncia o seaulnte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Comemorou-se cm todo o território nacional o "Dia da
Independência", O 7 de Setembro não foi um fato inesperado.
Brotou da alma indómita do brasileiro, tantas vezes posta cm relevo,
pelos cometimentos de bravura, compondo capltulos de glÓrias
imarccsclvel que a História registrou. A epopeia da Inconfidência,
com o sangue generoso de Tiradcntes, foi a estrada larga que nos
levou ils margens do lpiranga, com o brado do prlncipc D. Pedro I.
Figuremos que estivéssemos nas proximidades dessa data,
quando ocorreu aquele feito. Quantos discursos, elogios,
homenagens! E,por que não agora, se a independência é o grande
objetivo de todos?
Há ·povos que vêm de longe, com vasta c bela tradição, que hoje
estão sob o cutelo de outras nações. E o que há de mais belo c mais
precioso na vida de um povo, a liberdade, para muitos nilo existe. Da
mesma forma que diversos palses, nos vários continentes, ora pela
pobreza econômica, ora pela anarquia, ora pelos tóxicos ou drogas,
ora pela fraqueza da classe politica, ora pela falta de lideranças civis
ou militares, estão ameaçados nas suas estruturas; estilo perdidos nas
suas lutas internas, esmagados com os seus problemas. Estou por
dizer que nem mesmo as grandes potências se acham tranqUilas.
Pensamos até que um receio enorme paira entre os mais fortes.
Chegamos a afirmar que um confronto de armas, já tão
aperfeiçoadas c terrivelmente destruidoras, não anima a ninguém. E
a todos faz temer.
Pó!.is de vasta extensão como o nosso, a segurança que nos
proporcionam as Forças Armadas merece respeito c apoio,
principalmente por parte daqueles que amam a pátria de verdade.
O 7 de Setembro não é um acontecimento isolado. Não é uma
data qualquer .. Efeméride importante, extraordinária, a maior de
todas, Para ela volta-se a nação, através das mais altas autoridadesavultando a fiiuia do honrado Presidente da República, os seus
ministros, todos os escalões militares, o corpo diplomático, e
principalmente o' povo, ·que pela sua vibração clvica, aplaudia
gostosamente as Forças Armadas, bem assim, os Bombeiros c a
Policia Militar, todos unidos do mesmo sentimento de patriotismo.
Feliz o povo que pode aplaudir os seus militares. Mais felizes, ainda,
os militares que podem ser aplaudidos pelo seu povo, Realmente, são
nossos irmãos, mas não só por isso. São a slntese viva e palpitante de
uma história cheia de resistências e heroismos. Irmãos que honram
toda família brasileira.
Um" nota, além da magnifica organização da parada, foi a
apresentação do material bélico fabricado no Brasil, como os
famosos tanques, denominados Cascavel. E com esses empreendimentos não só fica evidente que a nossa tecnologia se
desenvolve, mas promove, por igual, uma substancial economia de
divisas.
Nilo posso omitir a bela e sempre aplaudida representação dos
nossos queridos pracinhas. Alguns jâ trôpegos c cansados, sempre,
no entanto, com o melhor garbo, deram a presença agradável,
significativa, com muito de brasilidadc c altruismo, numa prova ·
eloqUente de que esta nação foi, através dos seus bravos c
inesqueclveis expedicionários, bater-se nos campos da Europa,
contra as forças da violência, que tentaram banir da terra a
democracia, a justiça c a liberdade.
Essa i: u grande opção deste povo.
Por tudo isso, cumprimento efusivamente os ministros militares,
que na árdua missão do atendimento de defesa, nos apresentam a tropa com o aspecto admirável, de tal modo, que todos, sem falt11r
nenhum, devemos confiar no futuro grandioso da pátria. Desta
pátria que pura gáudio nosso, representa nu América c .no Mundo,
um motivo de segurança, com u vocação pacifista c a defesa de principias que dignific11m 11 humanidade.
Dai por que '(: necessârio 11 continuidade, modelada nos cxcm·
pios de cor11gcm dos militares cm todos os tempos, com fatos c feitos,

como Guararupcs, os Farroupilhus, Riachuclo, ltororó, Tuiuti,
Dourados, com o Tenente António João, Monte Castelo, Montcsc c
outros. A Caserna é uma grande escola.
Nesse glorioso acervo a nossa juventude encontra um manancial
enorme de ensinamentos para' fortalecer o carátcr. Sim, os jovens,
herdeiros dos compromissos c obrigações que hoje pesam sobre os

nossos ombros.
Confiamos na mocidade c, por isso mesmo, devemos ajudá-lu
para vê-la fortalecida pelos principias morais com que poderão
servir às instituições. E, dessa maneira, teremos um lldimo 7 de
Setembro não só hoje, mas pelos tempos afora, c uma pátria grande c
forte, progressiva c tranqUila, cm que os brasileiros possam viver
felizes. (Multo bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Bapllala) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Espirita Santo-MDB) (Pronuncia o seaulale dlscuroo.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
M!nha palavra acompanha meu pensamento até meu Municlpio
distante, - mirtha qucrência capixaba, cm cujo cemitério presto, cm
nome do povo que aqui represento, uma singela porém comovida
homenagem a um vulto que desapareceu na semana passada c que
foi, na história do meu Municlpio de Muqui, seu primeiro Prefeito
que ajudou a instalar ali o foro de cidade c deu inicio à formação da
cidade, como das mais pulsantes comunidades do Estado do Esplrito
Santo, naquela sua época.
Refiro-me a Emllio Coelho da Rocha, capixaba dos mais
opersosos e dos mais destacados, pelo seu passado, pela sua vida de
trabalho e pela sua atuaçiio como exemplar chefe de famllia.
Nasceu na Fazenda do entre Morros, onde seu pai, vindo de
Minas, ali plantou suas raizes c constituiu sua famnia.
Era casado com D. Vicência Curcio Rocha, de uma das mais
tradicionais famílias do Sul Capixaba, c teve, deste casamento, 8
filhos, 23 netos c 2 bisnetos.
Morreu aos 92 anos de idade, após uma existência ótil, dedicada
à sua famllia, e vivendo uma vida modesta c simples que a todos
encantava pelo exemplo de humildade cristã que oferecia a seus
amigos c admiradores.
Foi o primeiro Prefeito do Municlpio de Muqui, terra que é a
minha querência, c cm c~jas concavidades de suas montanhas
minha alma passeia, ao reverenciar a alma de um vulto querido de
sua sociedade.
Foi também, ali, o primeiro Uclcgado, quando o municlpio
desmembrado de Cachoeiro passou a viver sua vida de comunidade
emancipada, aurindo os ventos de municlpio autônomo que Emllio
Coelho da Rocha ajudou a instalar.
Moço ainda, Emílio Coelho da Rocha filiou-se à loja macônica
Fraternidade e luz, a tradicional loja de que Cachoeiro de
ltapemirim se orgulha, c uma das mais destacadas lojas de que a
Maçonaria Capixaba se· envaidece, pois ali vive c palpita uma das
mais atuantes comunidades maçónicas que forneceu o Grão-Mestre
da Maçonaria Brasileira.
Emilio Coelho da Rocha era o mais velho maçon do Brasil.
Ainda hã pouco, a gloriosa loja Fraternidade c Luz fi,c tributara sua
homenagem, ao ensejo do transcurso de seus 92 anos de idade dos
quais 67 como membro de sua loja c com a mais respeitada
gruduaçilo de sua comunidade maçónica.
Deixou, como dissemos 8 filhos dentre os quais podemos citar:
Isabel Rocha. Braga, a rcnomada criadora da Escolinha de Arte de
Cachoeiro de ltqpcmirim a que deu, a força de sua vocação c de seu
idealismo artlstico, modelando muitas vocações para a arte.
Hoje, Isabel Rocha Braga está na Itália, aprimorando seus
conhecimentos e enriquecendo sua cultura artlstica para mais servir
ao Brasil. (; viúva de Newton Braga, a mais legítima c peregrina
sensibilidade poética que Cachoeiro produziu nos óltimos tempos, c
cujos livros, de um lirismo puro c contagiante, folheio sempre, como
meu tributo de admiração e de saudade 11 uma de suas maiores
glórias literárias.
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Também é seu filho Levi Curcio Rocha, vocação de historinaor,
uutor de vilrios livros sobre a história capixaba em que se revelou um
grande narrador du vida de nossa antiga Provlncia, d'cscobrindo, na
Torre do Tombo, cm Portu~al, páginas imorredouras de nossa vida
como Cupituniu e como Província, escrevendo páginas deliciosas que
cncnntum pela sua narrativa e pela espontaneidade de autêntico
pesquisador histórico.
Levi Curcio Rocha é uma das glórias literárias de nosso Estudo,
no gênero histórico cm que conseguiu pontificar.
fi sua filha ainda D. Conceição Rocha Nascimento, esposa do
Dr .. Dirceu Nascimento, um dos diretorcs da Manchete, a grande
reviSta de que todos nos orgulhamos, editada no Rio de Janeiro,
Também seu filho, Hugo Curcio Rocha, grande construtor de
estrudu cm meu Estudo, que não abrindo à história ou às artes sua
utividude criadora, rusga a terra capixaba, dando-lhe melhores
.l!Stradas.
Também são o Dr. Emilio Coelho da Rocha, ilustrado advogado no Rio, e o Dr. Bonifácio Curcio da' Rocha, seus queridos filhos
de que tanto se orgulhava Emilio Coelho da Rocha, o homem que
v~ll?u à terra que enriqueceu com sua administração, com sua
aliVIdade politica, com sua vida simples e encantadora, e em· cuja
tc~ru ~e recolheu, recebendo ali, as maiores homenagens de seu povo,
fia umdu outros filhos cujos nomes me escapam e a quem peço
desculpas pela omissão.
Falaram, em nome do povo de Muqui, no seu sepultamento
Hélio Rizzo Fraga, em palavras sentidas, reverenciando a sua figura
de pioneiro, de administrador e de chefe de famllia, e o Prefeito
Emanuel Ribeiro, em nome do Município.
f: este, Sr. Presidente, o nome que tenho a honra de reverenciar
para que conste seu nome dos Anuis do Senado. Exerceu o mesmo
mandato de Prefeito que exerci, serviu a seu povo e engradeceu sua·
gente com seu exemplo de homem probo, trabalhador, simples,
humilde, mas um varão ilustre de que nossa terra se orgulha e de que
muito se envaidece, sua querida gente de Muqui.
·
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MOS) (Pronunela
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
!! descabido, na atualidude brasileira, insistir na relevância da
Justiça do Trabalho. Como tambí:m seria ocioso ressaltar a significação social desta sólida conquista, fruto de tantns lutas do nosso povo.
Numa palavra: não cabe, neste Plenório, enfatizar a
funcionalidade da Justiça do Trabalho para a ordem social do País.
Mas é plenamente cabível observar .que não se explica, sob
nenhuma ótica, o fato de a Distrito Federal não constituir-se cm sede
de um Tribunal Regional do Trabalho, instância intermédia entre us
Juntas de Conciliação e Julgamento e a cúpula desta justiça especi;llizudu, o Tribunal Superior do Trabalho.
Sabe-se que a sugestão de tornar Brasília sede de um órgão deste
~onero tem respaldo cm úreas dus mais representativas, envolvendo
tanto a Associação Comercial quanto a Federação das Indústrias.
Ademais, até mesmo núcleos do Tribunal Superior do Trabalho
sugerem a, oportunidade da iniciativa.
•. ;P.91i outro ludo, dados estatlsticos (entre os quais o acentuado
crescimento da mão-de·obra utivu) e constatações biÍsicas evidenciam que a idéia já é, praticamente, uma reivindicação. Não só a
existência, na Capital, de cinco Juntas, mais ainda o deslocamento,
oneroso para a União,.dejulzes-substitutivos procedentes de outros
Estudos, pura aluarem como auxiliares dos cinco presidentes de Juntas brasilienses, fundam a necessidade da implantaçuo de um TRT
no Distrito Federal.
Mas crucial é o seguinte argumento: os julgamentos locais de
primciru instância não são, em grande parte, discutidos cm recurso
por causa do incómodo de seu deslocamento para Belo Horizonte,
dl: onde podem retornar t:m recurso pura Brasília, ou seja, paru o

Tribunul Superior do Trubulho, aqui sediado, havendo, pois, nu
Cupitul, a udministrução du Justiça du primciru etapa e da mais alta
cxprc.~silo judicuntc, nilo existindo, entr.:tun~o. u instância
intcrmcdilariu, ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho.

Em tal contexto, aliguru-se legitima a proposta da criação de
uma nova Região da Justiça do Trabalho que, sediada em Brasllia,
tcriu por jurisdição os Estados de Goiás (hoje suboróinado à 3•
RcgiUo) c de Muto Grosso (hoje submetido à 4• Região).
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) ·(Fazendo soar a
eampa~nha) -Informo a V. Ex• que teremos uma sessão às 18 horas
e 30 mmutos,

.o SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB) - Sr.
Prestdcn.te, se V. Ex• conceder apenus um minuto, concluir,ei meu
pronuncmmcnto.

O SR, PRESIDENTE (Benjamim Farah) - V, Ex• estâ com a
paluvru,

O SR. ITAMAR FRANCO (Minas Gerais-MDB)- Ter-se-ia
assim a lO• Região da Justiça do Trabalho- que coroaria, inclusive
o inegável desenvolvimento da região Centro-Oeste.
'
Por outro lado, a importância, aliás muito crescente, do Estado
de Minas Gerais justifica a permanência, lá, do Tribunal Regional da
3• Rcgiiio, pois sem comentar outros grandes centros como Juiz de
Fora, Governador Valadores, Uberlândia, Ubcraba, Montes Claros,
Barbucena, Lafaiette c muitos outros, só Belo Horizonte conta com
doze Juntas de Conciliação e Julgamento de grande movimentação.
Senhor Presidente, Senhores Senadores: face à impossibilidade
constit~cional da iniciativa da criação desta lO• Região da Justiça do
Trabulho partir do Legislativo, proponho aos órgãos competentes
do Governo federal ·a atendimento imediato desta flagrante
necessidade que tanto marca o complexo judiciário da Região Ccntro.Qeste e de Brasília.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma rápida comunicação.
O SR. LOUIUVAL BAPTISTA (Serg1pe-ARENA) (l"ara uma
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, contristado, volto a ocupar esta tribuna, para
lamentar. o falecimento de um digno cidadão sergipano. f; sempre,
com prolunao pesar que aqu1 reverenciamos a memória de persona·
!idades e amigos do meu Estado que a morte vai levando com o
passar do tempo.
No último dia 27, faleceu, em Aracaju, o Sr. Leopoldo Calumb)
Barreto. Era ele conceituado comerciante, com uma longa vida de
trabalho, <!través da qual contribuiu para o progresso de Sergipe.
Homem sério, cidadão exemplar, foi excelente chefe de famllia c
pai extremoso.
Conheci bastante Leopoldo Calum~y Barreto, tendo a notícia
de suu morte me trazido grande pesar, que expresso desta tribuna
em merecida homenagem à sua memória.
'
. Este, um dever que me toca cumprir, por mais doloroso que .;e
seJa. Reverenciando, Sr. Presidente, a lembrança desse ilustre
sergipano, apresento à sua famllia meu sentimento de pesar, através
de sua digna viúva, D. Amélia Amaral Barreto, bem como de •eus
diletos filhos. Com a morte de Leopoldo Calumby Barreto não
perderam apenas os que pertencem à sua fumllia, ou aqueles que a
ele eram ligados por laços ufetivos. A perda atingiu a sociedade
sergipanu, du quulera destacudo e honrado membro. (Multo bem I)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Não há mais oradores inscritos.
Nadu mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, designando para a sessi\o extraordinária das 18 horas e 30
minutos, anteriormente convocndu, o seguinte

ORDEM DO DIA

• ~iscussào, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações
Ext;norcs sobre a Mensagem n• I52, de 1975 (n• 248/75, na origem,
de .1 de agosto do corrente uno), pela qual o Senhor Presidente du
Repúblicu submete uo Senado o nome ao Sr. Joayrton Martins
Cuhú, Embuixador do Brasil junto à República de Guiné-Bissau,
puru, cumulutivumente, exmcr u função de Embaixador do Brasil
JUnto 1• Rcpúblicll de Cabo Verde.
(Ltvanra·.•<a sessdo às 18 horas e 27 minutos.)

131• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 10 de setembro de 1975
(Extraordinária)

PRESIDtNCIA DO SR. BENJAMIM FARAH

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira- José Esteves- Cattetc Pinheiro- Jarbas PassarinhoRenato Franco - Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco Helvídio Nunes - Petrônio Portella - Virgllio Tâvora - Agenor
Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domlcio Gondim Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo GuerraArnon de Mello - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Lourivul Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconc~los Torres Benjamim Farah- Danton Jobim- Itamar Franco- Magalhães
Pinto- Franco Montara -Orestes Quí:rcia- Orlando Zancaner
- Lázaro Barboza- Osires Teixeira -ltallvio Coelho- Mendes
Canale - Saldanha Derzi - Accioly Felho - Leite Chaves Evelásia Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - A lista de presença
ucusa a comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta u sessão.
Nua há Expediente u ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr. !•-Secretário.
1: lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 399, DE 1975
Sr Presidente.
Tendo em vista estar em tramitação no Congresso Nacional a
Proposta Orçamentária da União para o exercício de 1976, requeiro,
na forma regimental, sejam solicitadas ao Ministério do Interior,
através do Gabinete Civil da Presidência da República, us seguintes
informações:
1) Quanta gastou, com divulgação e publicidade, a SUDAM,
nos exercícios do 1973 e 1974. separadamente?
2) Quanto lhe custou u divulgação de uma "plaqucte", de mais
ou menos cem páginas, ilustrada em multicromia, ediçua bilingUe,
intitulada "Amazônia, Novci Universo, New Universo, SUDAM",
comomorativu do oitavo aniversário dessa Superintendência?
3) Qual o orçamento da autarquia, quanto a despesas
administrativas e, proporcionalmente, nele, a contribuição rcferenl~
a divulgaçuo c publicidade, de 1972 u 1975, excrclcio por cxerc!cio? ··..
4) Qmd u timgcm c o custo de cada um desses "house-orgnns",
panlletos ou "pluquctes" e como se procodc à suu distribuição?
5) Nos contratos· para tais edições, qual o instrumento de
Clmcorrência utiliZado, citadas, cm cada caso, 'u cmprcsu Vencedora c
u ofc:rta Uus concorrentes'?
Saiu das Sessões, lO de setembro de 1975.- E•andro Carreira.

o SR. PRESIDENTE (Benjamim Farab)- Serão solicitadas as
informações requeridas.
·
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1•-Sccretúrio.
São lidos c aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 400, DE 1975
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Lei da Câmara n• 27, de 1975, que dispõe sobre o mandato de
Reitores Vice-Reitorcs, Direlores e Vice-Diretores das Instituições
p~rticul;res de ensina superior, a fim de que figure na Ordem do Dia
da sessão seguinto.
Sala das Sossões, em lO de setembro de 1975.- Ruy Santos.

REQUERIMENTO N• 401, DE 1975
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de intorsticio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto
de Rosoluçào n• 6 i, de 1975, que autoriza a Estado da Bahia a
alienar área de terras públicas situadas na região extrema-sul
daquelo Estudo, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sula das Sossões, om lO de sotembro de 1975.- Ruy Santos.

0 SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - As matérias a que
so referem os roquerimentos aprovados figurarão na Ordem do Dia
da sessão seguinte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobro u Mensagem n• I52, de 1975 (n•
24H/75, na origem, de 21 de agosto do corrente uno), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado o
nome do Sr. Jouyrton Martins Cahú, Embaixador do Brasil
junto à República de Guini:-Bissuü, pura, cumulalivumente,
exorcer u funçilo do Embaixador do Brasil junto à República
do Cubo Verdo.
A matéria constante da pauta du Ordem do Diu da presente sessão, nos termos da alínea "'h" do urt. 402 do Regimento Interno,
deve ser upn:ciudu cm sessUo secreta,
Solicito dos Srs. funcionários us providi:ncius necessárias u fim
de respeitado o preceito regimentul.
1,j ,\'t.',\',\'lio turtUJ·SI! .I'I!CfL'ta às /8 horas e 35 minutos e volta
a·'"' plibl/ca às /8
40 milllllus.)

'"'"'"I!
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinú·
riu de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno anico, do Projeto de Lei da Câmara n• 27, de
1975 (n' 1.344·8/73, na casa de origem), que dispõe sobre o mandato
de reitores, vice-reitorcs, diretorcs e vice-diretores das instituições
particulares de ensino superior, tendo
PARECERES, sob n•s 217, 398 c399, de 1975, das Comissões:
-de Educaçio e Cultura, I• pronunciamento: favorável ao projc·
to·l• pronunciamento: favorável a9 subst,itutivo; c
' - de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade .c
juridicidude do projeto c do substitutivo.

-2Discussão, em turno anico, do Projeto de Lei da Câmara n• 55,
de 1975 (n• 723·8/75, na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério do Trabalho, cm favor da Secretaria·Gcral - órgãos
regionais do trabalho o crédito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro
milhões, quatrocentos e noventa c três mil c quinhentos cruzeiros)
pura o fim que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 381 e 382, das comissões:
- de Constltlllçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade; e
-de Finanças, favorável.

-3Discussão, em turno único, do substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n• lOS, de 1973 (n• 1.675·8/73, naquela
Casa), de autoria do Senhor Senador Saldanha Derzi, que dá
denominação a trechos da rodovia 8R-163, que liga Silo Miguel
D'Oeste à fronteira do Suriname, tendo
PARECER FA VORÃVEL, sob n• 308, de 1975, da Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obru Públicas.

-4-

Discassi!o, em turno único, do Projeto de Resolução n• 61, de
1975 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer n• 400, de 1975), que autoriza o Estado da Bahia a
alienar área de terras pablicas situadas na região extremo-sul duque·
le Estado, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 401 a 403, de 1975, das
Comissões:
-de Economia;
-de Constltulçilo e Justiça; e
- de Agricultura.

-5'Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
30. de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
inclui u utilização de agentes químicos (desfolhantes) na destruição
das norestas, entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacio·
nul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 141, 142 c 143, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justiça;
-de Agricultura; e
-de Segurança Nacional.

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
62, de 1974, de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que
assegum às missões religiosas o direito de continuar prestando assis·
tênciu às populações indígenas, tendo
PARECERES. sob n•s 400 e401, de 1974. das Comissões:
-de Constltuiçio e Justiça, favorável, nos termos do substituti·
vo que oferece; e
- de Agricultura, favorável, nos termos do substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça.
Está encerrada a sessão.

(Le~•anra·se a sessão às 18 horas e 45 minu1os.)

132~ Sessão

da t• Sessão Legislativa da 8~ Legislatura,
em 11 de setembro de 1975

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES
E DINARTE MARIZ

Às 14 horus e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Esteves·- Cattete
Pinheiro- Renato Franco - Helvidio Nunes- Agenor Maria Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Augusto
Franco - Ruv Santos - Amaral Peixoto - Danton Jobim Magalhães Pin~o - Orestes Quércia - Osires Teixeira - ltalívio
Coelho - Accioly Filho- Leite Chaves-.

Assim, por maior apreço que mereça o nobre autor da proposi·
ção c por mais elevados que sejam ós objetivos do Projeto, meu voto
é pela sua rejeição, ·embora não me pareça nem inconstitucional nem
injurídica.
Saiu das Comissões,, em 14 de maio de 1975.- Accloly Filho,
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Paulo Bro,.ard - Gustavo
Capanema - Helvfdlo Nunes - Renato Franco - Henrique ·de La
Rocque.

O SR. PRESII,)ENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

PARECER N• 405, DE"1975
Da Comi!Sio de Transportes, Comqnleações é Obras Públicas

f! lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 404,405 E 406, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1975, que
"concede vantagens a jornalistas profissionais quando no efetl·
vo exercício de suas funções".
PARECER N• 404, DE 1975
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Com o louvável pr,opósito de assegurar aos jornalistas
profissionais melhores meios de exercer sua nobre atividade, o ilustre
Senador José Esteves oferece o Projeto de Lei do Senado n• 67, de
1975. Visa o honrado parlamentar amazonense a conceder aos
jornalistus profissionais, "quando no efetivo exercicio de suas fun·
çõcs, direito a desconto de cinqUenta pQr cento (50%) nos preços das
passagens de uansportcs coletivos de modo geral; bem como das diá·
rius de hot~is",
O pleiteado pelo projeto j:i vigorou, cm parte, em nosso Pais,
qu;tndo as empresas de transportes eram subvencionadas pelú
Uniüo. Se fosse esse o regime ut,ual, passivei se me afiguraria acolher
ll mérito du proposiçno. Nada tmpede, a meu .ver, que, nus empresas
públicas federais, a UniUa tome a iniciativa pretendida pelo nobre
Senador Jos(: Esteves. Minha dificuldade é compelir empresas
particulares, sem <JUalquer subvenção oficial, a fazer descontos que,
taivc1, nüo possam conceder. Por outro lado, os Estados e os Munici·
pios, que uutorizum· o funcionamento de tnis serviços, cstno melhor
pn:11arados para outorgar esses bcm:ficios, cuja justiça ninguém
~.:ontcstu.

Relator: Senador Roberto Satqndno
O presente projeta, apresentado ~elo eriiinente Senador José
Esteves, concede aos jornalistas profissionais, quando no cfetivo
desempenho de suas funções, direito a desconto de cinq~enta por
cento (50%) nos preços das pi!Ssagens de transportes . coletivos de
moda geral, bem assim. em diárias de hotéis.
2. Na justincação, o ilustre·Autor, após lembrar. o signifioodo
da imprensa como órgão de comunicação de massa, 'diz:
"Podemos, pois, çonsiderar, de mooo geral,, como verda·
deira serviço de utilidade pública, e o~ seus profissionais
como elementos plenamente merecedores d<> beneficio que
intentamos conceder-lhes neste projeto de lei.
Ao ajudarmos os jornalistas, estaremos favorecendo ao·
desenvolvimento de nossa imprensa. Dai as razões que nos
encorajaram ii apresentação da presente projeto à análise e
julgamento de nossas ilustres pares."
3. A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a
proposição, remata seu parecer, com a seguinte conclusão:
"Assim, por maior apreço que mereça o nobre autor da
proposição c por mais elevadas que sejam os objetivos do
Projeto, meu voto 1: pela sua rejeição, embora nilo me pareça
nem inconstitucional nem injuridico."
4. Do ponto de vista da politica nacional de transporte, convém
aduzir que vá_rio; te~tos legais por exemplo, '1 Código Brasileiro do
Ar c Acordos Internacionais proibem quaisquer descontos de tarifas
ou de preços das passagens, o que reflete o critério de pagamento em
moeda a todos os fatores de produção e se opõe uo regime ussistcncialista vigente no passado, responsável pelos constantes deficlts
dessas ugêncius de currcumc:nto,
Com efeito, pela legislação especifica, nilo é mais passivei sugerir redução de rcceitus de.sociedades unônimus concessionárias' de
serviços de utilidade pública, confundindo-as com outros serviços
públicus, a exemplo da Justiça ou du Segurança Nacional. O máxima
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que o Governo utualmentc se permite é o pagamento de subvenções
nas linhas de interesse nacional ou social, como o silo as linhas da
Amazônia e os transportes de massa nos subúrbios das grandes ci·
dades, privilegiando, por conseguinte, o usuário, sem distinção de
camadas da população ou de classes sociais, Mesmo assim, ainda silo
_bastante vultosas essas subvenções purn cobertura do deficit opera·
clonai das princip-ais empresas nacionais de transportes, Qualquer
desconto nessas tarifas parece-nos scr,de dilicil aceitação,
Ante o exposto e consoante o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, opinamos pela rejeição do presente projeto,
Sala das Comissões, cm 14 de agosto de 1975 . ...o Alexandre
Cosia, Presidente- Roberto SaiUrnlno, Relator - Paulo Guerra E•andro Carreira- Mendes Canale- Benedito Ferreira.
PARECER N• 406, DE 197~
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador J arbas Passarinho
Após a apreciação das Comissões de Constituição c Justiça e de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, o Projeto de Lei n•
67 f1S, de autoria do ilustre Senador José Esteves, í: submetido ao
exame desta Comissão,
~ objetivo desse Projeto conceder aos jornalistas profissionais
direito a um desconto de 50 (cinqUenta por cento) nos preços das passagens de transportes coletivos de modo, geral e nas diárias de hotéis,
quando no i:fetivo desempenho de suas funções.
As doutas Comissões que examinaram a matéria concluíram pe·
la sua ~ejeição c~m base nos argumentos a seguir resumidos:
a) Tal privilégio somente seria admissível se ainda vigorasse no
Pais o sistema de subvenção às empresas, de transportes pela União;
b) o Código Brasileiro do Ar e Acordos Internacionais,
proíbem quaisquer descontos de tarifas ou de preços das passagens e
se opõem 'ao regime assistencialista vigente no passado e responsável
pelos constantes deOcils qessas exigências de carreamento;
c) pela legislação específica, .í: ijwiáv,!=l a sugestão ·.de reduzir
rcceilas de sociedades ãnõnimas concessionárias de servi~os de uti·
lidado pública, confundindo-as com outros serviços públicos, a exem·
pio de Justiça ou de Segurança Nacional.
Admitem as citadas Comissões, em seus pareceres, a justiça e
viabilidade de tal proposição nos seguintes casos:
I• quando se tratar ~e empresas públicas federais;
2• nos Estados e Municipios, que autorizam o funcionamento
de tais serviços; e
3• <> pagamento de subvenções nas linhas de interesse social ou
nacional, privilegiando o usuário, sem distinção de camadas da po·
pulaçuo ou de classes sociais.
Como vemos, as Comissões mais competentes. para examinar o
mérito dessa matéria, após o estudo fttutado da mesma, concluirnm
pela sua rejeição:
Realmente, nilo cabe ao Estado, dentro das funções básicas em
que deve atuar no sistema' econô~ico, tomar medidas que interfirum
n•llivrejogo de mercado, induzindo à rodução de receitas privados a
fim de privilegiar uma parte da população.
O que tem procurado o Governo 1: criar cqndições para que taj~
empresas possam prestar os serviços de tronsportes com maior produtividade e incrementar os sistemas de transportes de massa. Com
tais objetivos, o que se pretende ê bcncticiar, nuo openas uma classe,
mas, toda a coletividade,
Assim· sendo, c por concordarmos com os sólidos argumentos
apresentados pelas mencionadas Comissões, opinamos pela rejeição
do Projeto,
Sala das Comissões, em lO de setombro de 1975.- Milton Ca·
bral, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Ruy Santos Franco Montoro - Paulo Guerra - Agcnor Maria - Orestes
Quércla - Arnon de Mcllo- Reno to Franco.

PARECERES N•S 407 E408, DE 197~
Sobre o Oficio "S" n• 28, de J97S (Of. n• 694, dP. 26-06-7~, na
origem) do Senhor Prefeito do Munlcipio de São Paulo solicitando
autorização do Senado Federal para que aquela Prefeitura possa firmar
con•ênlo com a Fundução Bernard Van Leer com sede em Haia,
Holanda, para execução da primeira etapa do "Projeto de Avaliação
de Currlculo nos Parques Infantis Munlclpaio, em colaboração com a
Fundado Carlos Chagas".
PARECER N•407, DE 197~
Da Comissão de EduCiçio e Cultura.
.Rólalur: Senador Joio Calmon
Em atendimento ao Aviso n• 092, de 13-02-75, da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, que reconheceu a priori·
dade requerida, para os efeitos do disposto no·ort. 42, item IV, da
Constituição, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, pela Exposi·
ção de Motivos n• 106, de 04·04-iS, encaminhada ao Senhor Presidente da República, solicitou-lhe e dele recebeu a autorização, para a
concessão do auxílio financeiro, da ordem de USS 600,000.00 (seis·
centos mil dólares), prometido pela Fundação Bernard Van Leer, ins·
tituição holandesa com sede em Haia, destinado i1 cobertura das des·
pesas com a execução da primeira etapa do "Projeto de Avaliação de
Currículo nos Parques Infantis Municipais", em colabora;ão com a
"Fundação Carlos Chagas",
Entende o titular da Fazenda que, tratando-se de doação, dis·
pc:nsável se torna a audiência da Comissão de Empréstimos Externos
(CEMPEX), uma vez. que não importa em qualquer endividamento
para aquela municipalidade, nem nu necessidade de se proceder ao
exame de liquidez da operação.
Para o ingresso efetivo daqueles recursos, impõe-se a celebração
de um. convênio, ficando, cm cqnseqUf::Ícia, o c:mprcendimento sujei·
to à aprovação desta Casa do Congresso, de acordo com o que prc·
ceitua o item IV, do art. 42 da Constituição Federal.
Com o presente oficio, o Prefeito do Município de Siio Paulo
solicita ao Senado. Federal a aprovação do citado Convénio, nos termos do referido dispositivo·constitucionnl.
O Chefe d<> Executivo Municipal de São Paulo,jystificando a as·
sinutur• do Convênio, afirma que a· Prefeitura paulista "está empenhada em dar ênfase especial, em 1975, ao funcionamento de suas
unidades de ed~cação pré-escolar", tendo para isso elaborado minuciqso currículo a ser implantado nas 150 unidades destinadas a esse .
tipo de ensino.
A impl~ntaçào cfetivu desse ensino visa ao desenvolvimento
integral du críunçu, a minimi;.o:ar o elevado número de n.petência nas

l•s s~ries do IY Grau e ii n:du1ir os custos social c financeiro dccor·
rentes.
Pelo Convénio, cuja Minuta consta do presente processado, u
Municipalidade de Sào i'auh1 obriga-se, através de currículos previa·
mcnh: ~:lahorados em carât.:r expc:rirru:ntal, a aprimorar O!t métodos
.te: atw.1ç:lo nu árcn do ensino prt:-cscolar, de acordo com Projeto de
avaliaçu~ de currículo nos Parques Infantis Municipais, comprometc:ndo-sc, ainda, .a orlcntar e a superviSionar a selc:ção c o treinamento de professores, recrutados para a execuçuo do Projeto: a definir os
instrumentos de avaliuçiio adequados a cada faixa etária prl:-escolur;
aapre~entar, omjulho de 1978, circunstanciado relatório da pesquisa referente aos resultados alcançados, bom como a tornar disponível
e cm perfeitas condições de funcionamento 4 unidades pré-escolares
paru o dcscnvolvimc:nto do Projeto,
Por seu lado, a Fundação Bernard Van Leer compromete-se, pe·
lo Convênio, a efetuar a doação da importância equivalente a
DF I. 1.320.000 (hum milhão trezentos c vinte mil f-lorins Holandc·
ses) que deverÍI ser totalmente investida na execução do Projeto aci·
ma referido, obrigundo·sc, ainda, a conceder acesso a materialti:cni·
cu-pedagógico de sua propriedade à equipe responsável pela
Execução do mesmo projeto.
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grado ,de um dos mais importantes tipos de ensino, pelo que opina pc·
la uprovaçào na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1975

Ed,ucação c Cultura.
Este i: o nosso Parecer.
Saiu das Comissões, em 10 de SCLcmbro de 1975. - Accloly
Filho, Presidente- Orlando Zancaner, Relator- ltalivlo CoelhoLeite Chav~- Heitor Diu - Helvldlo Nunes- Dlrceti Cardooo.

Autoriza a Prefeitura do Munlcfplo de Sio Paulo a Ormar
convênio com a Fundaçio Bernard Van Leer, da Holanda, para
eli:ecuçio da primeira etapa do "Projeto de AYlllaçio de
Curriculo nos Parques Infantis Mnnlclpals",

PARECERN• 409, DE 1975

Da Comlssio de Constliulvio e Justiça, oobre o Projeto de
Lei da Cimara n• 103, de 1974 (n• 1.100-B, de 1973, na.orl·
gem), que "autoriza o Poder Executivo a emitir, anualmente,
através da Empresa Brasileira de Correios e Teléarafos
(ECT), selos da ·tarifa adicional de Cr$ 0,10' (dez centavos),
em beneficio dos excepcionais, durante a "Semana do
Excepcional".

O Senado Federal resolve:

Artigo I• fi a Prefeitura do Municlpio de São Paulo autorizada
a r,rmar convênio c a reçcbcr recursos financeiros sob a forma de
doação da "Fundação Bernard Van Leer", instituição holandesa
com sede cm Haia, no valor de DF I. 1.320.000,00 (hum milhão, trezentos e vinte mil Florins Holandeses) ou o equivalente em outras
moedas, destinado à cobertura das despesas com a exccuçãú da pri·
mei~u ctap~ do :·;,rojcto de Avaliação de Currículo nos Parques lnf:lntts M~mctpaiS , em colaboração com a Fundação Carlos Chagas.
• Atttgo 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publica·
çao.
Saia das Comissões, em 14 de agosto de 1975, _Tarso Outra,
Prestdente - Joio Calmon, Relator - Henrique de La Rocque _
E1eláslo VIeira.
PARECER N• 408, DE 1975
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
~esoluçio n• 61, de 1975, que autoriza a Prefeitura do Muni·

c1pio de Silo Paulo a Ormar convênio com a Fundaçio Bernard
Van Leer, com sede em Haia, Holanda, para execuçio da
primeira etapa do "Projeto de Avallaçio de Currfcalo nos Par·
ques Infantis Municipais."
Relator: Senador Orlando Zancaner.
P~l~ Ofício n• 694, d~ Senhor Prefeito do Município de São Pau-.
lo, s~llc•ta-se Senado rcdcral a necessária autorização para que a
refenda Prerettura possa firmar convênio com a Fundação Bernard
Van Le~r, instituiç~o holandesa com sede cm Haia, através da qual
re~e~era, cm doaça~, rccu,rsos financeiros de DF I. 1.320,000 (hum
nulhao trezentos c vmtc mil Florins Holandeses) para a implantação
de currículo cm unidades municipais dé educação infantil
O novo ~urriculo experimental terá por objctivo o aprimora·
mente dos. meto~os <le atuação da Municipalidade paulistana na
área do ensmo pre·escolar, de acordo com o seu Projeto de avaliação
de currículo nos Parques Infantis Municipais.

?o

À Fundação Bernard Van Lccr, pela minuta do convcmo
:mexado neste processado, assegura-se tão-somente o direito ele·
mentar de que o objetivo da sua doação - equivalente a seiscentos
mil dólares- será fielmente cumprido, através das clâusulas que
caracterizam o ~~pi rito humanitário da doação,

Relator: Senador Helvidlo Nunes
Oriundo da Câmara dos Deputados (Projeto de Lei n• 1.200·B,
de t975), cllega a esta Comissão o Prujcto de Lei n• 103, de 1974,
que Uutoriza o Poder Executivo a emitir, a!lualmentc, através da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), selos da tarifa
adicional de Cr$ 0,10 (dez centavos), cm beneficio dos excepcionais,
durante a "Semana do Excepcional".
2. Na Casa de origem a proposição foi apreciada pelas
Comissões de Constituição e Justiça, Comunicações c Finanças, que
lhe deram pareceres unânimes pela aprovação.
Do parecer da Comissão congi:ncre da Câmara dos Deputados,
vale reprodulir o voto.do Relator:
"O Projeto n• 1.200/73, do ilustre Deputado Laura Rodrigues,
upesar de inócuo, pois autori1.a o Poder Executivo a fazer o que fará
s~.:, quiser. vo1\c no entanto como lembrança em bencl1cio dos
cxccpcion".ti~. e em nadü agride a ordem constitucional c jurídica ... "
J. 'No Senado, distribuído. às. Comissões de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas c de Finanças, os pareceres da lavra,
respectivamente, dos ,nobres Senadores Lenoir Vargas c Alexandre
Cost'' foram, unanímcmentc, acolhidos.

Eis que, em Plenârio, o eminente Vice-Lider Ruy Santos, com
base no Regimento Interno, requereu a audiência desta Comissão
temeroso de que, talvez, a' aprovação do Projeto de Lei n• 103, d;
t974, constitua.. incentivo pura que outras entidades, de iguais fins
altruístieos, venham a pleitear idêntica medida.
4. Esta Comissão não tem competência para apreciar o mérito
da mutéria. E a inocuidade sustentada pela Comissão de Constitui·
ç1io c Justiça <la Câmara dos Deputados jâ foi negada pelas doutas
Comissões de mérito de ambas as Casas do Congresso.
De minha parte, adstrito às normas regimentais, cabc·me tilo-so·
mente anrmar a constitucionalidade c juridicidade da proposição,
~.:om us seguintes emendas:
EMENDA N• 1-CCJ

A matéria já· foi detidamente examinada pela Comissão de

Educação c Cuituru d~ta Casa, na qual se aprovou, sem restrições,
Projeto de Resol~ção que conçede u autorização solicitada,
Sob p ângulo que nos cabe examinar a matérin resta-nos
ressaltar que, uli:m de merecer aplausos tal conquista da Municipa·
'lidudc puulistunu, o proccssado~umpriu, na sua tramitação, todas as
exig~ncius constitucionais c regimentais. Destacam-se ainda, na sua
documentação, os Pareceres favoráveis dos Senhores Ministros de
Estado da Fazenda c do Planejamcnto, bcn\ ·como a prévia aprovação do Senhor Presidente da República ao convênio 'que a Prereitura
de São Paulo ussinaril com a benemérita instituiÇão holandesa.
E111 face do exposto, opinamos pela autoiízação solicitada, nos
termos do ProJeto de Resolução aprovado pela douta Comissão de

Ao artigo \I':

Onde se li:: "Fica o Poder Executivo autorizado a emitir'\ leia·
s~:

"O Poder Executivo emitirâ",

EMENDA N•2-CCJ
Ao Artigo J•:
Onde se li:: "Ministério da Saúde", leia·se: "Ministério da Edu·
cm;:io c Cultun1"
Sala uus Comi"ões, em lO de setembro de 1975.- Accloly FI·
lho, l'residente- Helvidlo Nunes, Relator- Leite Chaves- Dirceu
Cardoso- Heitor Dias- llalivlo Coelho- Renato Franco.
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Da Comlssio de Finanças, sobre o Oficio "S"-7, de
1975, (n• 198/75 - na orJáem), do Senhor Governador do
Estado do Rio Grande do Sul, solicitando ao Senado Federal,
autorização para contratar operaçio externa no •alor de
USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos)".
destinada à aqulslçio de peçu sobressalentes para a Central
Termoelétrlca Presidente Médlcl.
Relator: Senador Tarso Dutra
O Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, no
Oficio n• GG/SA-198/75, do corrente ano, solicita ao Senado
Federal, nos termos do disposto no artigo 42, item IV, da Constitui·
çiio, a necessária autorização para aql\ele Estado, através. da Com·
panhia Estadual de Energia Eli:trica - CEEE -, sociedade de
economia mista em que o Estado é acionista majoritário, firmar con·
tr<llo com. o Grupo Industrie Elettro Mecaniche per lmpianti
AII'Estero S.p.A. GIE, com sede em Milão, Itália, para fornecimento
de peças de reserva para a Central Termoelétrica Presidente Médici
(ex-Candiota 11).
2. A operação de crédito externo, (importação financiada) tem
as seguintes .características:
Valor: USS 3,000,000,00 (três milhões de dólares norte-ameri·
canos\
Prazo: 25 parcelas semestrais sucessivas.
Juros: 7% ao ano, calculados sobre os saldos devedores,. a
contar do Baricentro da Entrega das peças, considerando para este
fim o 26• més a partir da data da assinatura do contrato, e pagáveis
semestralmente, com as prestações do principal.
Garantia: Aval do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
pelo total, e, parcialmente do Banco Regiona!' de Desenvolvimento
do Extremo-Sui-BRDE.
3. Para instrução do pedido e em obediência às normas vigentes
para contrata~ão de empréstimos de financiamentos externos, foram
enviados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, os se·
guintes documentos:
a) cópia da Lei Estadual n• 6.711, de 10 de julho de 1974, que
autoriza a contratação do empréstimo e especifica para o caso;
b) cópia do contrato CEEE-74/136, assinado com o grupo for·
necedor, para a aquisiçiio financiada de peças de reserva;
e) cópia 'do Certificado de Registro n• 121/23170, emitido pelo
Banco Central do Brasil- FIRCE;
d) minuta do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n• CEEE·
74/136, que objetiva a prestação de aval pelo Estado do Rio Grande
do Sul, uma vez obtida a anuôncia do Senado Federal;
e) cópia do Oficio n• FIRCE-4-C-75/1064, de 24 de abril de
1975, da Fiscalizaçiio e Registro de Capitais Estrangeiros,
autorizando o prosseguimento das negociações;
O Aviso n• 62, de 1969, do então Senhor Ministro do Planeja·
mcnto reconhecendo u prioridade do projeto de construção e
montagem da mencionada usina, tendo em vista que os contratos
para a compra financiada das peças de reserva necessárias à Central
Termoeli:trica, foram efctivados aMtes do advento do Decreto n•
74.157 de 06.0674;
g) cópia da Exposiçpo de Motivos n• 544, de 13 de dezembro de
1974, do Senhor Ministro do Estudo da Fa~endu, enviada ao Senhor
Presidente da República, esclarecendo os detalhes da operaçilo a rea·
lizttr·sc, c in[ormundo que o Poder Executivo não tem oposição a
fazer ao empreendimento c,
h) eópitt da folhn do Diúrio Oficial da Unino que publicou o
despacho n• 10.425/74, do Senhor Presidente da República,

autorizando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a dirigir-se
ao Senado Federal para os fins do disposto no urtigo 42, item IV, da
Constituição.
4. Os documentos acima citados estão na mais perfeita ordem;
tendo sido atendidas, por conseguinte, as exigências contidas no
Regimento Interno (art. 403, letras a, b, c).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido do acolhimento do
pleito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1975
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a con·
tratar, através da Companhia Estadual de Energia Elétrlca,
operação de Importação financiada, no valor de
USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federalt'esolve:
Art. I• (;o Governo doEstado do Rio Grande do Sul autori·
t.ado a firmar contrato, através da Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE, com o Grupo Industrie Elettro Mecaniche per
lmpianti AII'Estcro S.p.A.-GIE, com sede em Milão, Itália, no
valor, cm lira italiana, equivalente a USS 3,000,000.00 (três milhões
de dólares norte-americanos), destinado à importação financiada de
peças de reserva para a Central Termoeli:trica Presidente Mi:dici (ex·
Candiotall), em instalação naquele Estado.
Art. 2• A operação a que se refere o artigo anterior realizar-sc·á
nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executi.vo Federal, à taxa
dc juros, dcspesus operacionais, acréscimos, prazos e demais condi·
ções admitidos pelo Banco Central do Brasil - Fiscalização e Regis·
tro de Capitais Estrangeiros- (FIRCE)- para registro de financiamentos da espi:cie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigên·
cias normais dos órgãos encarregados da execução da política econô·
mico.finnnceira do Governo Federal, inclusive quanto ao aval ou
fiança a ser prestado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul
c pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul BRDE e, ainda, ao disposto na Lei Estadual n• 6,711, de 10 de julho
de 1974.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, cm 21 de agosto de 1975.- Ruy Santos,
Presidente- Tarso Dutra, Reluto r- Saldanha Derzl- Henrique de
La Rocque- Jessé Freire- Heitor Dias - Leite Chaves- Mattos
Leão- Eveláslo VIeira.
PARECER N•411, DE 1975
Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Resoluçilo n• 63, de 1975, apresentado pela Comlssilo de
Finanças que "autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar, atravê• da Companhia Estadual de Energia
Elótrlca, operaçio de lmportaçiio financiada, no valor de
USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares americanos)".
Relator: Senador Helv!dlo Nunes
De uutoriu du Comissão de Finanças, vem uo exume desta
Comissiio projeto de resolução que "autoriza o Governo do Estudo
do Rio Cirunde do Sul a conlrÚtar, através da Companhia Estadual
de Energiu Elétrica, opcraçiio financiada, no valor de
USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares norte-americanos)"' com
o Grupo Industrie Elcttro Mecunichc per lmpianti Ali' Estero S,p.A,
com sede cm Milão, ltítliu, parn a importação financiada de peças de
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11 ), em instalação naquele Estado,
2. O mérito da matéria foi detidamente examinado pela
Comissão de Finanças, cujo parecer é favorável à solicit..,ilo do Se·
nhor Governador do Estudo do Rio Grunde do Sul.
J. O processo veio devidamente instruido dele constando:
u) cópia du Lei Estadual n• 674, de IOdejulho de 1974, que nu·
torizu a contrutação do empréstimo espcc[fico:

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Através da Mensa·
gem n• 156, de 1975, o Senhor Presidente da República submete no
Senado a escolha do Sr. Marcos Antonio de Salvo Coimbra,
Embaixador junto à República da Costa do M:urfim, para, cumu·
lativamcnte, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú·
hlicu de Serra Leoa.
Com vistas à upn:ciaçào da matéria, a Presidência convoca ses·
suo extraordinária a rcnlizur·se hoje, às 18 horas e 30 minutos.

b) cópia do contrato CEEE-74/136, assinado com o grupo ror·.
ncccdor, pura a aquisição financiada de pecas de reserva;.
c) cópia do Certificado de Registro n• 121/23170, emitido pélo
Banco Central do Brasil- FIRCE;

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Há oradores inseri·
tos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro.
d) minuta do Primeiro Termo Aditivo do Contrato n• CEEE·
7-l/136, que objetiva a prestação de aval pelo Estado do Rio Grande
do Sul, uma vez obtida a anui':nciu do Senado Federal;
e) cópia do Ofício n• FIRCE4·C-1064, da Fiscaliznçilo e·Regis·
tro de Capitais Estrangeiros, autorizando o prosseguimento das ne·
gociuçõcs:

0 Aviso n• 62, de 1969, do entiio Senhor Ministro do Planeja·
menta reconheceQdO a prioridade do projeto de construção e ~anta·
gcm da mencionada usina, tendo em vista que os contratos para a
comprà financiada das peças de reservas necessárias à Central Ter·
moelétricu, foram efetivados antes do advento do Decreto n• 74.157,
de 6-6·74:
g) cópia da Exposição de Motivos n' 544, de 13 de dezembro
de 1974, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, enviada uo Se·
nhor Presidente da República, esclarecendo os detulhes du operação
a realizar-se, c informando que o Poder Executivo não tem oposição
a fazer ao empreendimento; c,
h) cópia da folha do lllório Onclal da União que publicou o
despacho n• I0.425· 74, do Senhor Presidente da República, uutori·
zando o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a dirigir-se ao
Senado Federal puro os fins do disposto no artigo 42, item IV, da
Constitui«iio.

.

4. Ressalta, do exposto, que·a ·solicitação >ob exame atende às
prescrições da legislação vigente.
·

5. Assim, u Comissão, no âmbito de sua competência, ma·
nifcsta-sc pela constitucionalidade do projeto de resolução apresen·
tudo pela Comissão de Finanças.
Saia das Comissões, em 10 de setembro de 1975, - Accloly
Filho, Presidente - Helvldlo Nunes, Relator- Orlando ZancanerLeite Chaves- Heitor Dias- Dirceu Cardoso - ltalivlo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- O Expediente lido
vui it publicacào. (P.ausa.)
i\ Presidência comunica que, nos termos do urt. 278 do Re·
gimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da
Cümara n• 36, de 1975 (n• 2.072-C/69 nu Cusu de origem), que
~"asscguru uos prof~.:ssorcs de francês e inglês, fqrmudos por Universid:~dcs Estrungdrus, o exercício do magistério dessas disciplinas nos
cst"hcledmentos de ensino médio do Puis, c dú outras providên·
cius", por ter recebido p~rcccr contrilrio, quanto uo mérito, du cernis·
são u <JUe fui distribuldo.

O SR. RUY CARNEIRO (Paraíba - MDB) (Pronuncia o seguinte dlicurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Um dos mais be·
los movimentos cívicos de nosso Pais foi. aquele do qual resultou a
instituição, no Brasil, do serviço militar• obrigatório, Muito jâ se
falou e se escreveu sobre a implantação' do sorteio militar, com a
exaltaçiio da grandiosa figura de poeta, orador. c homem dotado de
raro espirita civico que foi Olavo Biluc.
No Governo Afonso Pena, o então Ministro da Guerra
Marechal Hermes da Fonseca elaborou projeto de lei estabelecendo
o Serviço Militar Obrigatório. i\provadá c sancionada a lei que dele
resultou não póde ser logo executada', tão forte a rcação contra ela
surgida nu opinião pública.
A medida adorada pelo Marechál Hermes da Fonseca era da
maior relevância, pois tinha em vista a segurança de nossa Pátria. No
cnhmto, rora tomada quando ainda t:~iio estávamos preparados, daí a
rcução que impossibilitou o imediato cumprimento da lei.
Com o advento da Primeira G~crra e sua transformação cm
connito de natureza mundial, o panorama nacional veio a modificar·
se substancialment'c. Sobretudo, após o Brasil ter sido forçado a
participar da guerra q,~c ensanguentava a Europa.
Foi quando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uni grupo de jovens
oliciiiiS do Exército se dispôs a despertar a consciência clvica da Na·
ção pura os riscos u que o Brasil estava exposto com o nosso despre·
piiro materiill, caso fôssemos vitima de uma agressão externa. Entre
outros, fniam parte desse grupo de patriotas o Capitão Gregório da
ronseca, os Tenentes Genscrico de Vasconcelos, Bcrtholdo Klinger,
Leitão de Carviilho e ,Pantaleão Pessoa. Todos se distinguiam por
seu valor profissional c porsua inteligência e cultura.
Eru Gregório da Fonseca amigo Intimo de Oluvo Bilac e, atra·
ví:s dele, conseguiu aquele pequeno grupo de jovens aliciais que o
notí•vcl poeta aceitasse a incumhi':nciu de alertar o Pais para os pro·
blcmas de sua segurança. E foi assim que Olnvo Biluc empolgou o
Brasil inteiro, percorrendo-o de Norte a Sul, numa das mais im·
prcssionantes campanhas de civismo. a todos urrcbatando com sua
puluvra, cspcciulmcntc uosjovcns.
E dessa formu, roi itnplantado no Brasil o Sorteio Militar.
Como se não bastasse, do ideulismo e da ação daqueles jovens
oliciuis resultaria, também, a criação du Liga de Defesa Nacional,
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l'í<tria. Ninguém ignora os incontáveis c inuvaliúveis serviços presta·
dos ao Brasil por essa liga: Liga da Defesa Nacional, à qual pertenço,

Daquele pequeno e brilhante grupo de jovens e patriotas oficiais
do nosso Exército, apenas um sobrevive: o General Pantaleão
ressoa, Yice·Presidente du Ligu de Defesa Nacional. E como no
<tlbor de sua mocidade,'indormido o sentimento patriótico e clvico
com que esse grande chefe militar permanece atento aos acontc·
cimentos nacionais e internacionais, em atitude de diuturnu
vigilância pelo bem da Pátria a que continua servindo com o mesmo
urdor e dedicação daqueles distantes dias que acima recordamos.
Hoje, o Goncral Pantaleão Pessoa, possuidor das grandes e
raras virtudes militares, constitui uma legenda, nome conhecido de
todos os brasileiros, varão respeitado c objcto da admiraçilo,dc toda
u Nuçiio. Respeito a admiração com que a Pátria lhe reconhece os
enormes serviços que a ela prestou .e continua a prestar, numa idade
que lhe permitira o descanso a que o velho militar não se dá, mantcn·
do tanto a paixão como o destemor que tanto caracterizaram sua vi·
da inteira.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores,- a despeito de suas vivas
preocupações com tudo que diga respeito ao destino do Pafs, o Gene·
rui Puntaleão Pessoa consegue (empo para a. leitura e o incessante
aprimoramento de seu espírito c de sua cultura. Assim sendo, incvitá·
vcl que produza trabalhos de natureza literária, como estudo que fez
do perfil do General San Martin, o Libertador argentino, c do
Duque de Caxias, o grande estadista c Pacificador de nossa Pátria.
Apaixonante a leitura do estudo comparativo que faz dessas
duas grandiosas figuras da história continental, acentuando as
dctorminantcs históricas que tornaram San Martin um libertador e
ftlcrum de Caxias um Pacificador, ambos duas gigantescas figuras de
roldudo. com emoção e prazer inexcedível que lemos os resumos
da vida desses dois heróis, alravi:s dos quais, o General Pantalcilo
Pessou, com mae.mia, vai apontando similitude c diferenças de duas
personalidades privilegiadas.
Inútil o esforço porventura realizado para tornar;se o autor um
frio relator de fatos e acontecimentos, ou de isento analista da
personalidade dos dois heróis sul-americanos. Homem de grandes
virtudes e de têmpera, o General Puntaleão Pessoa nilo consegue
escamotear sequer a puixiio com que fala de acontecimentos e
pessoas históricos, que tão bem conhece e avalia. A admiração o
empolga e sua alma vibrante de soldado e patriota o domina, de tal
forma, que nos propicia magnifico hino de exaltação ao Libertador e
ao Pacificador, extravasando emoção c admiração, que sua alma

a

ge;:nc.:rosu não poderia conter.

Sr. Presidente, este mês passado celebramos o Dia do Soldado,
quando o Brasil inteiro rememora a vida e os ensinamentos que nos
deix-ou b Patrono do Exército, D11que de Caixas. Oportunas, portan·
to, as considerações que vimos fazendo c, atraví:s das quais, almeja·
m~s ainda, umu modesta homenagem a um brasileiro merecedor de
muito mais, pois digno de rever~nciu pelo muito que fez e faz pela
l'átriu.
Amigo pe~soal de muitos unos de General Pantalcilo Pessoa,
possuidor do privilégio de sua amizude, niio poderia s!lenciar a emo·
çüo com que li seu esplêndido trabalho comparativo sobre San
Martin e Duque d'e Caxias, nele vendo u inupugável chama que
mantém esse velho soldado nu vigília permanente cm prol da grande·
lll do Brasil c, especialmente, dns virtudes du .~ente brusileiru. E é
uindu como integrantc da Liga da Defesa NacJonal, fundada sob a
inspiração de Olnvo Biluc, nome tutelar de nossa~ I;trus, ~uc faço
esse registro, numa homenagem a um grande brastlelro, CUJa devo.
,t.o uPátria í: de todos aqui conhecida.
O Generul Pantuleilo Pesson, Sr. Presidente, constitui exemplo
rum todu a Nuçuo brusileiru, niio apenas de inteligência, _cultura,
patriotismo, nws t:Jmbém de como pode o homem manter JOV<m o

seu cspíriLo, por mais C:JUC os anos passem e sejum as vicissitudes du.

vidu!
Tantos os serviços prestados ao Brasil - repeito - poderia o
General Pantulei\o Pessoa dar-se ao descanso, tão merecido seria ele.
No entanto, tal não se dú. Prossegue ele com a paixão c a coragem de·
sempre na posição de vanguarda, de luta que ocupou ainda jovem,
sonhando sempre com uma Pátria forte, segura c maior, pura o que
bem sabe ser a vigihincia imprescindfycl, razuo de seu trabalho c seu
npcgo à Liga da Defesu Nacional!
No decorrer destas digressões, ocorre-me que talvez pudcsie
encerrar estas palavras de·sincera c singela reverência ao ilustre
brasileiro, di~cndo que, como San Martins foi Libertador, o Duque
de C:1xias foi Pacificador, ó ele um Sonhador, homem c soldado que
iilmnis abandonará o sonho de uma Pátria livre, grande, poderosa e
protegida contra quaisquer riscos. Eis porque, Sr. Presidente, hoje
como há tantos unos, o General Pantaleào Pessoa í: uma presença
marcante de civismo, de vigilância cm defesa do Brasil, dos ideais de
nossa gente! (Multo bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Sr. Senador ltalivio C<Jelho.

O SR. ITALIVIO COELHO (Mato Grosso - ARENA)
(Pronuncia o seguinte diiCIIrso. Sem revlsilo do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Ainda ecoam na abóbada desta Casa, brilhantemente ilumina·
da, as palavras de, praticamente, todos os Srs. Senadores, na data de
ontem~ ao comemorarem o Diii da [mprensa e, através dela, o
enfoque do scsquicentenário do Diário de Pernambuco, o mais antigo
jornal em permanente circulação, nu !lngua portuguesa.
Neste momento, desejo tomar a atençiío dos meus ilustres pares
para prestar uma homenagem e uma reverência l\Os bravos do forte
de Coimbra que, depois de amanhu, dia 13 de setembro, comemora
dois século.l de fundaçüo.

Traia-se do mais tmtigo baluarte de posse e defesa do solo pátrio
no sudoeste mato·grossense.
Naquelas longinquas paragens, desde a regiilo amazónica, até o
Rio Apa, anuente sulino do Rio Paraguai, no decorrer do Século
·XVIII, espanhóis de um ludo, portugueses·brasileiros de outro, man·
tiveruni prolongada, sacrificada e heróica disputa do território ccn·
tm! da América do Sul.
Os hispánícos, baseados nas fundações jesuitieas, faziam pres·
são cm direçQo norte e leste. Os bons brasileiros, em contraposição,
levantavam os pequenos alojamentos militares ou fortalezas. Destas,
comemora-se agora o bicentenário de Coimbra.
"O Cupião Mathius Ribeiro da Costa lança a primeira pedra do
!'residia de Coimbra, nuo cm fecho dos Morros, lugar' designado pe·
lo Governador Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Câceres, mas
quarenta léguas ur.ima, isto é, no Estreito de Silo Francisco Xavier, à
m11rgem direita do Rio Paraguai.
Um erro de reconhecimento motivou essa troca, prejudicando e
quebrando o plano geJ'al de fronteiras organizado pelo supracitado
Gc.wcrnttdor.
Dili ler·se nos Anais da Asscmbléiu do Senado de Cuiabá, que
rc~istntm a p11rtida da Curuvana aos 23 de julho de 1775, ao que dos
propósitos d11 missão: "assegurar os domínios da monarquia" ...
punt li 11ue segue "com as ordens necessárias ... paru ir procurar o Fe·
cho dos Morros, tão có!cbres dos unais sertunistus, em que julgavam
estes que posta uma guurniçi\o, licavum. i~tc.iramcnte divididos. os
portugueses dos espanhóis, e seguros dos mtm1gos bárbaros que tun·
to nus 11lm hoslili~ado",
Cometeram-se nu cmpreitadu 142 homens cm 14 canoas.
O Governador do Paraguai, rupidamentc, determinou l\ conslru·
cão do Forte Olimpo, nutror<t Bourleon.
Consigne-se que no dia 13 de Setembro de 1775, no termo lança·
do no Livro das Demul'cuçiles, o Cupítüo Muthius registrava o in!cio
du constru~uo do local Fecho dos Morr.os. Declara, ainda, com a
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a fim de que "pudesse assegurar u nossa antiga navegação do rio elogio que V, Ex• faz é inteiramente justificado, e nos faz recuar ao
Paraguai, pura que cm nenhum tempo passem vassalos de outro tempo de uluno da Escola Militar do Reulengo, quando, no curso de
qualquer monarca a ocupar c 'invadir estes domlnios meridionais, História Militar, víamos o nosso professor empolgar-se ao revelar fa·
Foi ui lançada a primeira pedra, frente às "Tropas formadas cm ba· tos como este e ao mostrar ã bravura eu capacidade de lut_n, mescla~
talha com bandeiras reais arvoradas - solenizando-se este aut<> de da desse tratamento, que pode parecer inteiramente desajustado para
revalidação de posse ..."
os dias de hoje. Veja V, Ex•, quando Ricardo responde, fala "exce).
Não tardou a necessidade de açüo do Forte, no que diz respeito sa figura do atacante" .
.às relações internacionais. Desde o início, porém, foi de grande valia
O SR. JTALIVJO COELHO (Mato Grosso- ARENA)...,. E
nu manutenção da ordem na região e ao bom entendimento c mesmo '"fogo Nele".
aliança com u grande naçilo Guaicurus. Aliança que se tornou ele·
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- E fogo nele; cu·
mente primordial nu manutenção de posse de todo o sudoeste mato·
nhão c baioneta." Essa é, portanto, uma passagem da História
grossense,
brasileira, extremamente expressiva, c muito bem situada no dia de
Em 1801, us fortificações de Coimbra foram, pela primeira vez,
hoje, quando, infelizmente, parece que o anti-her6i é que começa a
atacadas por forças espanholas, paraguaias, vindas Rio acima.
ter a melhor preferência das vocações da nossa juventude,
IÕ o próprio Governador de Assunção quem comanda o átaquc.
O SR. lTALIVJO COELHO (Mato Grosso - ARENA) Após verificar o pequeno efetivo do contingente que guarnecia Coim•
bru, c a limitada capacidade de fogo, apresenta o Governador atacan· Agradeço o magnífico aparte de V. Ex•, que vem dar substância significativa ao meu pronunciamento. Desnecessários, até, parecemte o ultimato, que convém transcrevê.. lo:·
me, a salvaguarda e o cuidado com que V. Ex• trata do assunto, ao
"A bordo de la goleta Nuestra Seiiora Dei Carmen,.!? enfatizar o fato. de ser eu paisano, sendo V, Ex• R· I. Apresento-me
de Scticmbro de 1801-Ayer a la tarde, tubo e(· honor tlc a V, Ex• como 2• Tenente R-2, preparado para defender as cores
contestar cl fuego que V, S, biso de esc fuertc; 'y habicíido brasileiras e a democracia nos campos da Itália. Infelizmente, não
reconocido que las fuerzas com que voy. imediatamente a me esperaram: a guerra terminou antes.
ataca rio son muy superiores a las de v s.. no pucdo menos
Sinto-me, também, tocado com as palavras de V. Ex•, porque,
de vuticinarle el ultimo infortunio; pero, como los ·vasalos de ao ouvi-las, recordei-me de que, quando criança, minha avó contava- ·
S.M. Católica sabem respetar las leyes de la humanidad, aun me que, menina, ela andava em caravana, junto às forças brasileiras,
en mcdio de la guerra, portanto pido a V. S. se rinda a las ar· durunte a Guerra do Paraguai. A alimentação acabou, e eles. tomamas dei rey mi amo, pues de lo contrario, a cailon y a espada, vam sopa de pedaços de couro. Este relato me deixou emocionado.
decidiré de la suerte de Coimbra, sufricndo su dcsgraciada
Continuando, Sr. Presidente: o Forte de Coimbra resistiu, c o
guarnicion todas las extremidade de la guerra, de cuyas se inimigo retirou-se.
vcra libre V. S. conveniere com mil propuesta, contestando
Após o apresionament~dQ recém-nomeado Governador da Procategoricamente esta en el termino de uma hora- D. Lâzaro víncia de Mato Grósso, Coronel Frederico Carneiro de Campos, que
de Ribera."
passava por Assunção, seguindo, via nuvial, cm direção a Cuiabá, às
tropas de Solino Lôpcz, dois meses depois, a 27 de dezembro de
Ricardo Pranco de Almeida Serra dispunha de 110 praças c de 1864, atacaram, de surpresa, o Forte de Coimbra, com 3.000
apenas uma peça de artilharia, para fazer frente a mais de 600 atacan· homens, com duas baterias de campanha. O Forte, sob o comando
tcs, apoiados cm artilharia mais poderosa.
do Coronel Hermenegildo Porto Carrcro, abrigava apenas, 157 de·
Mas a coragem luso-brasileira falou mais alto; eis a resposta ao fensorcs,
ultimato:
Desecandeou-se a luta nas mais lamentáveis condições de
desigualdade.
As tropas brasileiras conseguiram, não obstante, orga·
"Tenho a honra de responder a V. Ex•, catcgoricamen·
te, que a desigualdade de forças foi sempre um elemento que nizur-sc, a duras penas, pura a retirada rumo a Corumbá e a Cuiabá.
muito animou o português a não desamparar o seu posto e a O nome de Porto Carrcro, porém, figuraria, sempre, nas heróicas
dcfendi':-lo até a llltimu extremidade, a repelir o inimigo e uções militares que se desferiram no decorrer da Guerra do Paraguai.
Ainda agora, há poucos meses, a Padroeira daquele Forte,
sepultar-se debaixo das ruínas do forte que lhés foi confiado.
Negtu soluçi\o está toda a gente deste presídio, que tem adis· Nossa Senhora do Carmo, se deslocou do Forte de Coimbra ati:
tinta honra
de ver cm frenteI à excelsa pessoa
de V. Ex•; a Cuiabá- eis que, naquela retirada, Porto Carrcro, com suas tropas,
,
.
conduzili'u também, e a depositou na Basnica da Capital, onde ficou
quem Deus guarde."
até que terminasse a guerra. Mas, niio' foi entregue nem a Santa nem
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Permite V. Ex• a nossa Santa Bandeira. Agora, ao completar um século do regresso
um aparte'/
da Padroeira uo Porte de Coimbra, ela voltou, em peregrinação, até
O SR; l'fALIVIO COELHO (Mato Grosso - ARENA) - u Busílicu· de Cuiubá, infelizmente, uma. nova, moderna, e não mais
aquela antiga, cujas linhas urquitetônicas era um marco do nosso cs·
Com muito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Tenho um túgio de civilizaçào nu época.
Contam, ainda, que nessa ocasião, quando a situação era deses·
particular orgulho de ser, nesta Casa, um dentre três Senadores
oriundos da vida militar da ativu profissional. E a mim me toca perudora, a valente esposa de Porto Carrcro, que, com mais outras
profundamente quando verifico que nós, brasileiros, mercé de Deus, sessenta c tantas mulheres de militares faziam o apoio logístico
longe ·de estarmos divididos em castas, somos uma mesma Nação, daqueles bravos lutadores (157 contra 3 mil), determinou a um ele·
'em que nilo se distingue o fardado do paisano senão pelas circunstdn· monto do Forte que <ISsomassc à umulada e mçstrasse a Santa. E isso
cias temporárias das profissões de cada um. Eis que alguém comemo· foi feito. I> o que reza a lenda, ou !alvcz seja a verc;lade. Diz-se que o
ra o bicentenário c;io Forte Coimbra, precisamente V. Ex•, um civil Puruguui, muito crente, se uculmou na luta c permitiu a rcor·
que toma a iniciativa de fazer o elogio de uma praça de guerra, que ganiwçào das nossas tropas.
Agoru, no r.róximo dia 13, cstarào reunidos os Altos Comandos
tem fundamente marcada, na História Brusilcira, a sua vida. Esta
passagem a que V, Ex• acaba de se referir nilo seria a única na Hist6· de Muto Grosso e Silo Paulo pura uma açiio de paz, de grande signifi·
ria do Forte Coimbra naquelas lonjuras e latitudes, pois de lá tum· caçiio humana, lú no distante c glorificado Forte de Coimbra.
Serú criado um parque de preservação da natureza com o pro pó·
bi:m ~urgiu, de Dourados, a figura admirâvel de António João a rcs·
ponder "sei qu~ morro"; e a partir, aceitou o desafio cm condições sito de 1\Ssegurur, naquela região, hoje cm plena paz e harmonia com
o
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os nlhos du nação irmã c amiga, ussegurar, disse cu, a preservação
du fuunu, da noru e do ambiente.
Note-se que a Universidade Federal de Mato Grosso sugere,
com todo u oportunidade, o tombamento das antigas edificações do
Forte.
Temos, ussim, uo final de dois séculos, a grande evolução das
finulidudes daquele posto avançudo aa Pátria.
Historicamente, servira como fixação do brasileiro naquela vas·
ta região, foi buse de pucificação com a grande tribo indígena dos
Guaicurus, dominadora de vastos tratos de terras de apreciável re·
banho vacum e respeitável cavalaria.
Agoru, o forte transforma-se no baluarte de defesa da natureza,
rica, belo e acolhedora que caracteriza o Pantanal Sui·Mato·
grossense. (Multo bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra
uo nobre Senador José Esteves.
O SR. JOS2 ESTEVES (Amazonas - ARENA) (Pronuncia o
seguinte dl!ICUrso. Sem revlsio do orador,) - Sr. Presidente, Srs.
Senudores:
No dia 27 de setembro do ano passado, apresentei à considera·
ção do Senado o Projeto de Lei n• 122, dispondo sobre o exerelcio da
profissão de artistas, organização das empresas de diversões e dando
outras providências. Não houve tramitação do referido projeto, cm
decorrência do que foi arquivado, ao final da legislatura. No início
do corrente ano legislativo, requeri o seu desarquivamcnto c ele se
encontra, agora, nas Comissões desta Casa, para a respectiva
tramitação.

Ainda ussim, afigurou-se-nos a nova lei, que tomou o número
5.988, como umu base normativa que viria· resolver os problemas
fundamcntuis do uutor c de suas sociedades.
Não negamos os seus méritos fundamentais, reconhecendo que
absorve cm seu bojo as melhores teorias c as mais respeitáveis teses,
que orientam o dfreito autoral nos pulses que mais dcscnvolvamento
apresentam no seta r.
No que tange, porém, aos aspectos práticos, ou seja, àqueles que
atingem dirctamcntc a economia do autor, quedamo-nos na expecta·
tiva, aguurdando us providências do Executivo nacional, quanto à
criação do Conselho Nacional do Direito Autoral, até hoje mantido
em suspenso.
Se a Lei n• 5.988 teve o mérito de consolidar a lcgislaçi!o cxis·
tente e introduzir novos conceitos, tais como o direito de seqUência,
o direito de arena e uma satisfatória definição do direito moral, fal·
teu-lhe a objetividadc esperada com relação à cobrança, uso c distri·
buição dos direitos arrecadados.
Este o ponto nevrálgico do direito autoral no Brasil. Ninguém
dis.cutia a necessidade de determinar a paternidade da obra, matéria
apenas esb?çada na legislação anterior, porém objeto de respeito
pelos usuânos, consagrada através de várias decisões judiciais.
· Aliás, as muitas convenções internacionais, subscritas pelo
Brasil, já definiam com perfeição esta e outras facetas do direito.
O que se discutia então, c deu inclusive margem à criação de
uma comissão parlamentar de inquérito, era o destino dos dinheiros
que as sociedades arrecadavam em nome de seus filiados c cuja dis·
tribuição tanto deixava, a desejar, que as queixas se amontoavam às
portas dessa Ca&a. sensibilizando a todos os parlamentares.
Com ou sem razão, vinha. o compositor patricia reclamar junto

Tomei conhecimento, atruvés de conversa mantida hoje com o
Sr. Ministro de Trabalho, de que aquela Pasta organizou um grupo
de trabalho com vistas a apresentar um projeto idêntico, o qual foi
submetido à consideração do Ministério da Educação c Cultura c
tumbém ao Ministério das Comunicações, a fim de que ambos
sugerissem medidas que o ·tornassem o mais perfeito possível. Hoje,
recebi informuçüo do Sr. Ministro Arnaldo Pricto, de que S. Ex• o
Senhor Presidente da República está vivamente interessado na
regulamentução dessa importante profissão, da laboriosa classe dos
artistas, que muito trabalham em prol da cultura em nossa Pátria.
Assim sendo, desejo congratular-me, por antecipação, com o Poder
Executivo que, em tão boa hora, pretende enviar a esta Casa tão
esperado projeto.
Mas, como sugestão, para que o problema não se arraste por
mais tempo, seria interessante que a Lidernça do Governo o apresen·
tosse, na Comissão onde está o projeto que apresentei, n,o ano
passado, desurquivado este ano, como um substitutivo. Dessa ma·
neira, o Poder Executivo daria uma demonstração de prestigio ao
Congresso, sem dcixur de reconhecer que um Membro desta Casa
teve a iniciutiva de apresentar citada proposição.
Sr. Presidente, jú que estou com a palavra, abordando assunto
de tão relevante importância, desejo aproveitar a oportunidade para
referir-me ao problema dos direitos autorais.
Em dezembro de 1973, o Poder Executivo submeteu ao
Congresso Nacional um projeto de lei que regula os direitos autorais,
Sem dúvida, esta iniciutivu pareceu-me oportuna, dada a
celeuma que cercuvn o ambiente musical na época, da qual vârios
purlamentures for<am porta-vozes dos protestos levantados contra os
critérios existentt:s naquele momento.
Muito embora a Lei n• 5.988 houvesse sido tangida de forma
upressuda e uté precipituda, nós, Senadores, nela vislumbramos um
ruio de esperunçu, u solução que viria pôr termo aos litígios, por de·
mais demorudos, que ussoluvum u classe dos compositores patrlcios.
Devido o rápido processumento, pouca oportunidade foi conce·
di da nos parlamentures paro uperfeiçoar c completar o novo diploma
legal, que passou a reger as relações entre o criador musicul c a sacie·
dude brasileira.

aos representantes do povo, clamando pela adoção de providências
qui: disciplinassem e moralizassem a repartição dos proventos
auiorais, fazendo cessar o protccionismo, o nepotismo, os privilégios
c a injustiça.
Compositores jovens de grande mérito assistiam, impotentes, ao
desvio das quantias que lhes correspondiam cm favor de pri·
vilegiados, cujas obras pouco ou nada eram executadas.
Impunha-se, pois, Sr. Presidente, a adoção de regras estritas,
que impedissem o abuso nesse campo da propriedade intelectual.
O Governo, através da citada Lei n• 5.988, deu a classe uma
per$pectiva alentadora: embora esta se limitasse a consignar algumas
poucas regras aplicâvcis às sociedades, criou o Conselho Nacional
do Direito Autoral, guardiãQ c fiscalizador das atividndcs futuras da·
quelas sociedades.
E n~o seria sem tempo, pois nenhuma delas escapa à critica,
salvo talvez a venerando SB.AT - Sociedade Brasileira de Autores
Tcutrais c a SOCINPRO, aquela dedicada ao chamado grande
direito, ou seja, ao dos autores teatrais, c esta última ao dos artistas c
produtores fonogrâficos.
Dissemos que, com ou sem razão, as sociedades de gerência do
pequeno direito de autor mereceram críticas acerbas, sem cxccçào, c
em nossa posição de parlamentar brasileiro não cstnmos tomando
partido contra ou a favor das mesmas, apenas constatando um fato
incgâvcl, constituído pelo descontentamento generalizado da classe
autoral pela gestão de seus direitos, inclusive com repercussão
internacional.
Eis que o grave mal que anigc o compositor patricia ainda ai
está, carente de remédio: o Governo precisa complementar a Lei n•
5.988 com a constituição do Conselho, que deveria pôr fim a todas as
querclus. Contrariundo u norma taxativa, contida no seu artigo 132,
que determinou u organização, por decreto, c conseqUente constitui·
ção do Conselho Nacional do Direito Autoral, decorridos quase dois
unos de sanção da Lei- ainda estamos à espero da providência com
que o Chefe do Poder Executivo pretende saneur o meio autoral
brusilciro.
Corpo sem ulmu, ui está u nova Lei, como um monumento friCI e
marmóreo, indiferc:nte uos drnmus que se desenvolvem ao seu redor,
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E uma das caructerísticus mais sérias desse drama reside nu falta
do indispensável apoio das autoridades pura a percepção dos direitos
legítimos dos nossos compositores, que em vão recorrem às desapare·
lhadas polícias, federais c estaduais, pura a garantia contra o abuso
de usuários relapsos, contra a lesilo quotidiana dos seus direitos.
Assim, temos de um ludo o compositor insatisfeito pelo que per·
cebc, do outro as sociedades arrecadadoras, que não logram cobrar
corretumente as quantias devidas, sob os olhos complucectes do
Governo, tanto no amparo aos direitos que ele próprio definiu cm
Lei, como na regulamentação desta mesma Lei, deixando de prover a
mais importante peça do novo sistema.
A redução do urtigo 117 da citada Lei, revela a amplidão das
~rcrrogativas do Conselho Nacional do Direito Autoral, c para rea·

v1var a memória dos meus ilustres colegas desta Casa, passarei a
fuzcr a leitura do mesmo:
Art. 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder
Executivo, mediantedecrcto, poderá outorgar-lhe, incumbe:
I- determinar, orientar, coordenar e fiscalizar as providências
necessárias à exala aplicação das leis, tratados e convenções interna·
cionais, ratificados pelo Brasil, sobre direitos do autor e direitos que
lhes silo conexos;
11-;- autorizar o funcionamento, no País, de associações de que
trata o titulo antecedente, desde que observadas as cxigõncias legais c
as que forem por ele estabelecidas; e, a seu critério, cassar-lhes a
autorização, após, no mínimo, três intervenções, na forma do inciso
seguinte:
III - fiscalizar essas associações c o Escritório Central de Arre·
:adaçilo e Distribuiçilo, a que se refere o artigo 115, podendo neles
mtc~v1r quando descumprirem suas determinações ou disposições
\ega1s, ou lesarem, de qualquer modo, os interesses dos associados;
IV - fixar normas para a unir.caçilo dos preços e sistemas de
cobrança e distribuiçilo de direitos autorais;
. . V - funcionar, como árbitro, em questões que versem sobre
dm:1tos autorais, entre autores, intérpretes, ou executuntc.:s, c suas
associnçõcs, tanto entre si, quanto entre outras:
VI -gerir o Fundo de Direito Autoral, aplicando-lhe os rccu'r·
sos segundo as normas que estabelecer, deduzidos .. para a manuten·
çào do Co.nsclho, no máximo, vinte por Cento, anualmente;
V11 - manifestar-se sobre a conveniência de alteração das nor:
mas de di.reito autoral, na ordc~ interna ou internacional, bem como
sobre problemas a ele concernentes;
Vlll- manifestar-se sobre os pedidos de licenças compulsórias
previstas em tratados e convenções internacionais;
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Direito Autoral or·
ganizará e manterá um Centro Brasileiro de lnformaé;ões sobre Direi·
tos Autorais.
Como se vê, Sr. Presidente, o Conselho Nacional de Direito Au·
torai possui as dimensões de um superpoder, sendo-lhe facultado
executar, legislar e julgar. Trata-se, pois, do instrumento da nova
Lei, do órgão administrativo capaz de dinamizll·la, de aplicâ·la,
enfim, aos 'casos concretos.
Se com tanta pressa nos foi cobrado o aperfeiçoamento e a pro·
mulguçilo do dirdto subjetivo latente, resta-nos, em contrapartida,
cobrar do Governo, por ser de sua exclusiva competôncia, a constitui·
çuo desse colegiado, de papel tão relevante no disciplinamento dos
din:itos autorais.
Esperamos que o número e a qualidade dos homens que venham
a compor o Conselho Nacional de Direito Autoral estejam à altura
da tarefa que o espera. E essa escolha, além de assegurar um nlvc\ téc·
nico sutisfatório de conhecimentos, nilo poderá prescindir da prcscn·
çu dos rc:prcscntantes das sociedades arrecadadoras que, é certo, conhecem os aspectos práticos du espinhosa missilo que comodamente
o Executivo transferiu uo futuro Conselho.
Em última análise, apesar dos seus vicias reais ou imaginúrios,
as sociedades têm feito pelo Autor o que o Estudo tem deixado de
fazer,

Ainda que deficientemente, têm elas a seu crédito realizações
positivas em favor do Autor.
Entendemos, pois, que o Conselho Nacional de Direito Autoral
não deve ter menos de 13 membros, se\ecionados de forma paritária,
enlre os especialistas que mais se destacam no Pais nesse complexo
ramo de atividade, u fim de permitir u sua subdivisão cm seçõcs ou
cilmaras, que se especializem no solucionilmento das diferentes
questões, distintas entre si, jú que u arte c a intelectualidade se reves·
tem de aspectos individuados, de acordo com a natureza dá sua cria·
.ção e o seu destino.
Sr. Presidente, entendemos, ainda, que o referido Conselho
necessitará do verbas para prover os serviços que dele se espera. Niio
será com os magros proventos do domlnio público remunerado aliás uma infeliz iniciativa da lei, tão insuficiente cm seus propósitos
-que tornurilo o Conselho auto-suficiente em matéria financeira.
Eis que o Governo rompeu com a tradição civilista brasileira,
do domínio comum livre e acesslvcl a todos c dn maior importância
em uma sociedade em desenvolvimento como a nossa, com o escopo

de cmpalmar dinheiros que ingenuamente supõe suficientes áo
sustento do Conselho Nacional de Direito Autoral.
A dotação de 20%, incidente sobre o domlnio público
remunerado, custeará um órgão da importância e do alcance do
Conselho Nacional de Direito Autoral.
Ditas essas verdades, especialmente da demora de o Governo
regulamentar a lei, nós, parlamentares, independentemente de
filiações partidárias, encarecemos do Poder Executivo que, de uma
vez c sem maiores delongas, regulamente c constitua o Conselho Na·
cional de Direito Autoral.
O Congresso Nacional cumpriu u sua purte, votando, cm regime
de urgéncia, o projeto de lei oferecido pelo Poder Executivo. Não
entendemos que a regulamentação de uma lei sancionada venha se
arrastando há mais de dois anos. sem uma solução.
Assim sendo, Sr. Presidente, desejo dirigir um veemente apelo
ao Senhor Presidente da República, no sentido de determinar
providências a fim de que seja regulamentada a lei citada, que virá
atender u um velho anseio da classe artlstica brasileira.
Muito obrigado a V. Ex• (Multo bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira - Jarbas Passarinho Alexandre Costa - Fausto Custelo-\iranco - Petrônio Portclla Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Jessé
Freire - Milton Cubra\ - Marcos Freire - Arnon de Mello ·Luiz Cavalcante - Teotõnio Vilela - Gi\van Rocha - Louriva\
Baptista - Heitor Dias - luiz Viana - Dirceu Cardoso - Joilo
Calmon - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Itamar
Franco - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Lt\zaro Barboza - Mendes Cunale - Saldanha Derzi - Mattos Leilo Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Bccker- Daniel Krieger
-Tarso Dutru.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, re·
querimento que será lido pelo Sr. I•·Secretl•rio.
t: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N•402, DE 1975
Nos termos do urtigo 185.do Regimento Interno, requeiro que o
tempo destinado uos oradores do Expediente·du sess~o do dia 27 de
outubro próximo seja dedicado a comemorar a Semana do Servidor
Pi1blico, u reuliznr·se de 2:1 u 28.\:lc outubro vindouro, no Rio de Ja.
neiro e em Brnsllin, como pnrte das festividades promovidas pela As·
sociaçno dos Servidores Civis do Brasil.
SuJa das Sessilcs, em \I de setembro de 1975. - Magalhilos
Pinto - Pctrônlo Portellu - Itamar Franco - Dlnurtc Mariz Lcnolr Vurgas- Vlrgnlo Távora - Ruy Santos- Agenor MnrlaCattete Pinheiro- Hclvldlo Nunes.
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du aprovação do' requerimento, o tempo destinado nos oradores do
Expediente do dia 27 de outubro será dedicado a comemorar a Semana do Servidor Público.
Sobre a mesa, cdmuniqçõcs que serão lidas pelo Sr. 1•-Secre·
tá rio.
São lidas as seguintes
Em'\\ de setembro de 1975.
Do Hdcr da ARENA
ao Excelentíssimo Senhor
Senador Muga\hães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente
Nos termos do§ I• do art. \O do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho Íl honra de comunicar a Vossa Excelência,
pará os devidos fins, que esta Li~crança deliberou propor a
substituição do nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante, pelo nobre Sr.
Senador Saldanha Dcrzi na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre a Mensagem n• 66/75-CN, que submete à de·
liberação do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• 1.413, de \4
de agosto de 1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio·
ambiente provocada por atividades industriais.
Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração.
Senador Petrón\o Portella, Llder da ARENA.
Em li de setembro de I<J75
Do Líder da ARENA
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Fedoral.
Senhor Presidente
Nos t<rmos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Con·
grosso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substi·
tuição do nobre Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, pelo nobre Sr.
Senador ltalivio Coelho na Comissão Mista do Congresso Nacional
que dará parecer sobre a Mensagem n• 66/75-CN, que submete à de·
liberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.413, de
14 de agosto de 1975, que dispõe sobre Q controle da poluição do
meio-ambiente provocada por atividadcs industriais.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima e distinta consideração.
Senador Petrónlo Porte\la, Uder da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) substituições solicitadas.

Serão feitas as

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara.
n~ 27, de 1975 (n• 1.344-B/73, na Casa de origem), que

dtspõe sobre o mandato de Reitores, Vicc-Reitores, Di retores
e Vicc-Diretores das instituições particulares de ensino supe·
rior, tendo
'
PARECERES, sob n•s 217, 398 e 399, de 1975, das
Comissões:
-de Educação c Cultura, t• pronunciamento: favorável
no projeto; Z• pronunciamento: favorável ao substitutivo; e
, - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidnde do projeto c do substitutivo, •
A discussão roi encc:rradu nu sc:ssilo de 21 de ugosto último com
apresentação de substitutivo, em plenário.
'

Em virtude de dispensa de intersticio, concedida na sessão ante·
rio r, a matéria foi incluída na Ordem do Dia da presente sessão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta'
dos, (Pausa.)
Está aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria ir~ à Comissão de Redução, a fim de ser redigido 0
vencido para o turno suplemcatar.

fi o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA N•l (de plenário)
Ao Projeto da Câmara dos Deputados n• Z1 /15
(SUBSTITUTIVO)
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
PROJETO DE LEI
Dá nova redaçi\o ao parágrafo único do artigo 15 e ao artigo 16 da Lei n• 5.540, de Z8 de novembro de 1968, que "fixa
normas de organização c funcionamento do ensino superior e
sua articulação com a escola média, e dá outras providências",
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo único do artigo 15 da Lei n• 5,540, de 2~
de novembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Parágrafo único. Na composição do Conselho de
Cunldores, a ser regulada nos estatutos ou regimentos dcve;ão. in_cluir-sc1 além dos membros pertencentes à ~rópria
mslltutção, representantes da comunidade, cm número
correspondente a um terço do total."
Art. 2• O artigo \6 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de
\968, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 16. O processo de escolha c nomeação de Reitores, Vice-Reitores, Pró-Reitores, Sub-Reitorcs, Adjuntos de
Reitor ou Decanos de Universidade, Di retores c Vicc-Diretorcs de estabelecimentos isolados de ensino superior, bem
como de outros responsáveis pela direção ~u coordcnação,dc
ó;gão~ sct~riais ou u~idadcs universitárias, rcgcr-sc-á pelas
dtspostçõcs constantes deste artigo.
§ I• Os Reitores de Universidades c os Dirctores de
estabelecimentos isolados de ensino superior, quando essas
instituições forem criadas e mantidas pela União, serilo
nomeados pelo Presidente da República, observados os
seguintes principias:
I - a escolha será feita a partir de listas de seis nomes,
uma para cada caso, c submetidas ao Presidente da República pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura;
ii - as listas serão elaboradas em reunião conjunta do
Conselho Universitário ou órgão colegiado equivalente c do
órgilo co\egiado de coordenação das utividades de ensino c
pesquisa;
lll - poderão constnr das listas nomes de pessoas
estranhas ao corpo docente du instituição desde que
comprovadas sua capacidade, idoneidade moral e ilibada
reputação;
IV - os Estatutos das instituições podi:rilo definir procedimentos que ampliem o colêgio eleitoral referido no inciso
li;
'
V- serít de 4 (quatro) unos o mandato dos dirigentes a
que se refere este pur6grafo, vedado o exerc(cio de dois
numdutos consecutivos,
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juntos de Reitor ou Decanos de Universidades mantidas pela
Uni ao serão nomeados pelo Reitor,
§ 3• A denominação de Vice-Rcitor passará a ser utilizada como equivalente às demais expressjlcs incluida~ no pará·
gmfo anterior cabendo à Universidade escolher dentre as
mesmas c definir no seu Estatuto aquela que irá adotur para
designar os auxiliares diretos do Reitor, especificando o seu

núrnero.

~

§ 4• O Reitor designará, dentre os seus auxiliares referi·
dos nos parágrafos 2• c 3•, aquele que, além das suas atribui·
ções permanentes, deverá substitui-lo cm suas faltas e impedi·
mentes eventuais mediante prévia aprovação do Ministro de
Estado da Educação e Cultura.
§ 5• O auxiliar designado, nu forma do parágrafo unte·
rlor, sucederá ao Reitor, no caso de vacância, até: que seja efctuado o provimento do cargo de conformidade com o pará·
grafo I• deste artigo.
§ 6• As Universidades procederão às alterações que se fi.
zerem necessárias em seus Estatutos c Regimentos, a fim de
adaptá-los às disposições da presente Lei, submetendo-as ao
Conselho Federal de Educação.
§ 7• Os Di retores ou Coordenadores de órgãos setoriais,
criados nos termos do§ I• do art. 13 desta Lei, assim como os
Di retores das unidades universitárias das Instituições criadas
e mantidas pela União, c os respectivos Vicc·Dirctores serão
nomeados pelo Reitor, ouvido o Ministro de Estado da
Educação e Cultura, observados os seguintes prin,cípios:
I - a nomeação será feita dentro de 60 (sessenta) dias
contados da posse do Reitor, ou da vacância do respectivo
cargo, a partir da lista de 6 (seis) nomes elaborada pelo órgão
colcgiado do setor ou unidade, ou pelo Conselho Universitá·
rio, quando não houver órgão colcgiado sctorial;
II- em nenhuma hipótese o Diretor, o Vícc·Dirctor ou
o Coordenador poderão exercer o cargo por período consc·
cutivo superior a 4 (quatro) anos, nem por periodo alternado
superior a 8 (oito) anos.
§ 8• O Diretor de estabelecimento isolado de ensino su·
perior designará o Vícc-Dirctor que, além de suas atribuições
permanentes, o substituirá cm suas faltas ou impedimentos
eventuais.
§ 9• O Vice-Diretor designado nu forma do parágrafo
anterior sucederá ao Dirctor, no caso de vacância, até que se·
ja cfetuado o provimento do cargo, na forma do parágrafo I'
deste artigo.
§lO. A elaboração de lista si:xtupla prevista no§ I•, item
1. deste artigo, deverá ser encaminhada ao Ministério da
Educação e Cultura, no prazo máximo de até 90 (noventa)
dius antes da conclusão do mandàto do Reitor, e no de 30
(trinta) dias nos casos dos§§ 5• e 9• deste urtigo,
§ li. Nas instituições de ensino criadas e mantidas por
Governo Estadual ou Municipal, a nomeação dos dirigentes
a que se refere este artigo 'far-se·á segundo normas estabeleci·
das pelo respectivo sistema de ensino e aprovada pelo Conse·
lho de Educação competente.
§ 12. Nas instituições de ensino de carúter particular, a
matéria reger-se-ú pelos respectivos estatutos e regimentos
desde que aprovados pelo Conselho Federal de Educação,
mediante parecer homologado pelo Ministro de Estado da
Educação e Cultura."

A.rl. 3• São mantidos os mandatos dos dirigentes das institui·
c;ões de ensino superior, criadas e mantidas pela União, nomeados
pelo Presidente da República e em exercicio nu data du publicução
desta Lei.
A.rt. 4• Esta Lei entra em vigor nu data de suu publicação.
Ar!. 5• Revogum•se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Item l:
Discussilo, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara
n• 55, de 1975 (n• 723-B/75, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ppder
Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho, cm favor da Se·
cretariu-Geral - Órgãos Regionais do Trabalho - o crédito
especial de CrS 4.493.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e
noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) para o fim que es·
pecir.ca, tendo
PARECERES, sob n•s 381 e382, das Comissões:
-de Conslllufçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. ·senadores que o aprovam, queiram permanecer
~entudos. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• SS, DE 197S
(N• 72J..B/7S, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a abrir aa Ministério do Tra·
balho, em favor da Secretaria-Geral - Órgios Regionais do
Trabalho - o crédito especial de Cr$ 4.493.SOO,OO (quatro mi·
lhões, quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros)
para o nm que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério do Trabalho, em favor da Secretaria-Geral - Órgãos Regionais do Trabalho -o crédito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e tri:s mil e quinhentos cruzeiros), pura atender despesas conforme a seguinte discriminação:
26,00- Ministério do Trabalho
26.04- Secretaria-Geral -Órgãos Regionais do Trabalho
2604.15804752.187 -Administração c Fiscalização do Traba·
lho
3.2.5.0- Contribuições de Previdência SocialCr$
4.493.500
Total Cr$ ••• , 4.493.SOO
Arl. 2• Os recursos necessários à execuçilo desta lei decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente
Orçamento ao subanexo 26.00, a saber:
26.00- Ministério do Trabalho
26.07- Secretaria de Relações do Trabalho
Projeto- 3607.15804751.535
3.1.1.1- Pessoal Civil
01 -Vencimentos e Vantagens Fixas CrS 4.493.00
Total .Cr$ 4.493.SOO
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicaçilo, rc·
vogadas as disposições em contrârio,
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 3:
Discussão, em turno único, dÓ substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n• 105, de 1973 (n• 1.675·8/73,
naquela Casa), de autoria do Senhor Senador Saldanha
Derzi, que dú denominação a trechos da rodovia BR-163,
que liga São'Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname, tendo
I'ARECER FAVORÁVEL, sob n' 308, de 1975, da
Comíssi\o
-de Transportes, Comunicações c Obras Públicas.
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Não havendo quem queira discuti-lo, encerrou discussão.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, o substitutivo da
Cúmara uo Projeto de Lei do Senado í: considerado série de emendas
que devem ser votadas separadamente, a menos que seja aprovado rc·
qucrimento para votação em globo.
Com esse objetivo roi enviado à Mesa requerimento que será
lido pelo Sr. 1•-Secretário.

fi lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 403, DE 1975
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro votação

em globo do substitutivo da Câmara dos [)eputudos ao Projeto de
Lei do Senado n• 105, de 1973, que dá denominação a trechos da Ro·
dovia BR-163, qu~ liga São Miguel q'Oestc à rronteiru do Suri·

name.
Sala das Sessões, cm li de setembro de 1975.- Ruy Santos,
o SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Em conseqUência
da aprovação do requerimento, passa-se à votação em globo do
substitutivo.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está rejeitado.
Rejeitado o substitutivo da Câmara, o projeto irá à sanção.
E O SEGUINTE O SUBSTITUTIVO REJEITADO
SUBSTITUTIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1973
(N• 1.675-B/73, na Câmara dos Deputados)
Dá denominação a trechos da Rodovia BR-163, que liga
São Miguel D'Oeste à fronteira do Suriname.
O Congresso Nacional decreta:
.
.
Art. 1• Os trechos São Miguel D'Ocstc a Cu1abá c C~•abá
Santari:m-Suriname da Rodovia BR-163, passam a denom1~ar-sc,
respectivamente, "Rodovia Senador Filinto MUller" c "Rodovia Ge·
ncral Ramiro Noronha".
.
Ari. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua pubhcução,
revogadas as disposições em contrário.
E O SEGUINTE O PROJETO ENVIADO À SAN·
ÇÃO:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•J05, DE 1973
Dá o nome de "Senador Filinto MUller" à DR 163 que
liga Sio Miauel D'Oeste à Fronteira do Suriname,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t. denominada "Rodovia Senador Filinto MUller" a
BR 163, prevista no Plano Nacional de Viação, que liga São Miguel
D'Ocstc it Fronteira do Suriname.
Art. 2• Esta lei entra em vigor nu dutu de sua publicação:
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•
61, de 1975 (apresentado pela Comissão de Legislação So~iul
como conclusão de seu Parecer n• 400, de 1975), que uutor~zu
o Estado du Bahiu u ulienur área de terras públicas situadas
na região extremo·svl daquele Estudo, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 401 u 403, de
1975, das Comissões:
-de Economia;
-de Constituição e Justiça; e
-de Agricultura.
Em discussào o Projeto. (Pausa.)
Nuo huvet~do quem queirn discuti-lo, encerrou discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa,)
Estu aprovado.
O projeto irá ii·Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 30, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vas·
concelos Torres, que inclui a utilização de agentes químicos
(desrolhantes) na destruição das florestas, entre os crimes
dcnnidos nu Lei de Segurança Nacional, tendo
PARECERES, sob n•s 141, 142 e 143, de 1975, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Agricultura, ruvorúvel; c
-de Segurança Nacional, ravorávcl.
Em discussão o projeto em primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser razer uso da palavra, decla·
rurei encerrada a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente ii Ordem do Dia, para o segundo turno regimental.

fi o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1974
Inclui a utilização de agentes químicos (desfolhantes) na
destruiçíio das florestas, entre os crlmes.cJelinldos na Lei de Se·
gurança Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O eaput do artigo 28 do Decreto-lei n• 898, de 29 de se·
lembro de 1969, passa a ter a seguinte redução:
uoevastnr, saquear, ass~ltar, roubar, seqUestrar, incendiar, dcs ..
truir florestas usando ·agentes qlJ'Imicos dcsrolhantes, depredar ou
praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou terrorismo."

Arl. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 62, de 1974, de autoria do Senhor Senador Franco
Montoro, que assegura u missões religiosas o direito de con·
tinuur prestando ussistencia às populações indígenas, tendo
PARECERES, sob n•s 400 e 401, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, ruvorável, nos termos do
substitutivo que oferece: c
-de Agricultura, ravorável, nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituição c Justiça.
A muti:riu constou du Ordem do Diu, em 13 de agosto último,
tendo a discussão udiadu, a requerimento do Sr. Senador Franco
Montoro, pura u presente sessão.
Em discussão o projeto e o substitutivo.
O Sr. Ruy Santos (Buhiu- ARENA)- Peço a paluvra, Sr, Pre·
sidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a puluvru
uo nobre Senudor Ruy Suntos, Líder du ARENA.
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O Sr. Ruy Santos (Bahiu- ARENA)- E na obrigatoriedade
dor.)- Sr. Presidente:
do nlcndimcnto.
Este projeto, apresentado pelo nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB)- O projediz:
to, porém, nllo fala nu obrigatoriedade do atendimento, apenas reco"IÔ reconhecido às missões religiosas o direito de prestar nhece a essas missões o direito de prestar assistência religiosa e
às comunidades indígenas serviços de natureza assistencial.''
óiSSÍstencíul c educacional. Quanto a isso é, realmente, um direito.
Um dispositivo parecido com esse, Sr. Presidente, foi apresenta·
do ao projeto, quando da'discussão do Estatuto do lndio, e o Senhor
Presidente da Republica o vetou, dando as seguintes razões:
"Nilo se concilia, porém, esse principio legal com o síste·
ma do projeto, visto como, por este, a tutela no índio c às
comunidades indígenus í: atribuída à União, a quem deve ficar reservada a competência para resolver sobre a oportunidade e a forma de cooperação de quaisquer entidades privadas ao amparo dos interesses indígenas.
Outorgar às missões religiosas ou cientificas o direito de
prestar aqueles serviços ussistenciais significa, cm última
análise, partilhar esse encargo entre a União e tais entidades,
pois que são elas investidas no Poder Jurídico de ingerir-se,
por decisão unilateral, na prestação da tutela que o projeto
assegura no silvícola."
E continua a mensagem:
"Ê claro que essa colaboração será reputada bem vinda
e até: encorajada pelo Governo Federal, que não póde abrir
mllo, entretanto, da sua competência para decidir quando e
em que termos a colaboração pode dar-se. Pela própria
natureza da assistência ou tutela a ser prestada ao índigena,
cumpre-se preserve a unidade de açüo e controle sobre áreas
ocupadas pelos silvicolas.
A outorga a entidades privadas do direito de participar
dessa tarefa criará, não obstante os seus altos propósitos, gra·
ve embaraço ao exercicío da competência assistencial, que é
incumbida à União."

E. ainda, este trecho mais incisivo:

O Sr. Ruy Santos (Bahía- ARENA)- Quanto a isso, nada hú
que proibe.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB)- E atê
preceito constitucional. A matéria foi examinada amplamente, c a
Comissão de Constituição e Justiça propôs um substitutivo, que
conclui •?m a seguinte expressão:
"Ê recoroitecí~o ~s missões religiosas o direito de prestar
às comunidades indígenas serviço de natureza assistencial,
respeitadas a legisluçüo em vigor e a orientação do órgão
federal competente,"

Parece que está tiSsegurada esta natural eKígi:ucía, de que não
exista um serviço que venha a contrariar o interesse nacional, Entretanto, o nobre Senador Ruy Santos traz um informe, documentado
com dados, que lhe foram fornecidos pelos órgãos do Executivo, sobre a matéria,
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é unânime. As
razões trazidas por S. E•• merecem melhor consideração da Casa.
Assim, Sr. Presidente, parece-nos que, dentro da normalidade do
processo legislativo, a matéria deveria voltar à Comissão de
Constituição e Justiça, para que estas razões agora aduzidas fossem
incorporadas ao processo, proporcionando-se, ali, a oportunidade
de um debate democrático. E a matéria voltaria ao Plenário com
uma opinião da Comissão de Constituição eJustiça a respeito das novas razões trazidas ao conhecimento do Plenário, pelo nobre Líder
da Maioria.
O Sr. Ruy Santos (Babía - AR EN' A) - Permite V. Ex• um
nparte?

O SR. FRANCO MONTORO (Siío Paulo- MDB)- Com
"Quaisquer entidades filantrópicas, religiosas ou cíentífi· prazer.
cus podem, como já salientado, cooperar com a União, sob a
O Sr. Ruy Santos (Bahia - ARENA) - Dentro da norma que
orientação de seus órgãos, a fim de alcançar os objetivos pre- a Liderança adotou, V, Ex• em requerendo a ida do projeto novavistos nu Jd.,.
mente à Comissão de Constituição e Justiça com estes informes, terei
Sabemos, Sr. Presidente, que, na área em que vivem os índios, muito prazer de atender à solicitação de V. Ex•
existem, inclusive, ordens de díreçào de missionários estrangeiros.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo- MDB)- Agrade·
Oru, não podemos assegurar, com a amplitude que quer o projeto,
ço a manífestaç-Jo favorável de V. Ex• Estou com o requerimento em
esta participação dessas ordens religiosas nu assistência aos silvi·
mão, Sr. Presidente, e o encaminho à Mesa, nos termos do Regicolas. Como foi dito, essa assistência í: bem-vinda sob a orientação, e
mento Interno. Nele solicitamos um adiamento da discussão do
quando solicitada e desejada pelo Poder Público, não por imposição
presente projeto de lei, a fim de que seja encaminhado ua reexame da
legal.
Comissão de Constituição e Justiça, à qual peço sejam encaminhadas
Por este motivo, o pensamento da Maioria, com o devido respeitambém as razões que vêm de ser apresentadas, em Plenilrío, pelo
to pelo eminente Líder, í: contra a sua proposição. (Multo bem!)
nobre Líder Ruy Santos.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, pura agradecer à
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Continua a
discussão.
Liderança da Maioria este procedimento que vem adotando agora,
de apresentar razões por ocasião da discussão. Isso permite que,
O Sr. Franco Montoro (São Paulo- MDB)- Sr. Presidente, ainda na rase da discussão, onde podem ·ser apresentadas emendas, o
peço a palavra.
projeto volte à Comissão, quando chegue ao conhecimento da Cas11
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra subsidio, certamente de valia, que possa ser levado na devida conta
pela Comissão competente. Se a matéria tivesse sido aprcsentudu de·
ao nobre Senador Franco Montoro, Li der da Minoria.
pois du díscussílo, jú na ruse de votuç1lo, ,não teria sido passivei esta
O SR. FRANCO MONTORO (Silo Paulo - MDB) (Sem re- tramitução que, evidentemente, só irá contribuir pura o aperfeiçoa·
vlsiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
menta do processo legislativo, Agradeço c congmtulo-me com a
Quanto ao mérito, parece-me que há perfeito acordo entre o Liderançu da Maiori11 por este procedimento, altumente democrá·
ponto de vista que acaba de expender o Lidcr da Maioria c o projeto. tico.
O objctivo do projeto í: assegurar às missões religiosas o direito de
Eru o que tinhnu dizer, Sr, Presidente. (Muito bem!)
prestar ils comunidades índigenas serviço de natureza assistencial e
O SR. PRESIDENTE (Mugulhües Pinto) - Sobre u mesu,
educucíonul, cujocarúter de utilidade pública é reconhecido por to·
requerimento de ndiumcnto que scrit lidl) pelo Sr. 1•-Socretitrío,
dos, A dúvídu estú nu extensão desse direito.
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~os te.rmos do urt: 310, alínea "b", do Regimenta Interno,
requeoro admmento da doscussão do Projeto de Lei do Senado n• 62,
de 19~4 •."fim de que seja encaminhado ao reexume da Comissão de
Constnuoçào e Justiça.
Sala das Sessões, em li de setembro de 1975. - Franco
Montoro.

Em discussão a rcdaçào final. (Pausa,)
Não havendo quem queira discuti-la, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadoros que aprovam a rcdação final, queiram
permanecer ientudos. (Pausa,)
Está aprovada. O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Ainda há oradores
inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senad~r João Calmon,

OS~. PRESIDE~~E (~agalhães Pinto) - Uma vez aprovado
o r~~ueromento, u matcrou suorú da Ordem do Dia, pura o reexame

O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santa- ARENA) (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

REQUERIMENTO N• 404, DE 1975

solicitado,

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
~obre a o:ncsa, redução final de prpposição aprovada na Ordem
do Doa de hoJe e que, nos termos do parágrafo único do urt. 355 do
Regimento lntcrn~, se não houver objeção do Plenário, será lida
pelo Sr, 1•-Secretáno. (Pausa.)
~lida a seguinte:
PAR:ECER N•412, DE 1975
Comissão de Redação

Redação final do Projeto.~e Res~lução n• 61, de 1975.
Relator: Senador Renato Franco
A Comissão apresenta a redaçãa final do Projeta de Resolução
n• 61, de 1975, que autoriza o Estado da Bahia a alienar área de
terras públicas situadas na região extremo-sul daquele Estado.
Sala das Comissões, cm 11 de setembro de 1975. - Danton
Joblm, Presidente- Renato Franco, Relator- VlrgOio Távora.
ANEXO AO PARECER N•412, DE 1975
Redação final do Projeto de Resolução n• 61, de 1975.
Faça saber que o Senado Federal aprovou, nos termas da
ari. 171, parágrafo único, da Constituição, c e u , - - - - - - _ _ ,Presidente, promulga a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1975

Autoriza o Governo do Estado da Bahla a alienar área de
terras públicas situadas na região extremo-sul daquele Estado.
O Senado Federal resolve:
Ari. I• tj o Governo da Estado da Bahia autorizada a alienar,
empresa Empreendimentos Florestais S.A. - FLONIBRA,
subsidiária da Companhia Vale do Ria Doce - CVRD, área de
terras públicas ati: o limite de 150.000 ha (cento e cinqUenta mil
hectares) situada na regiilo extremo-sul daquele Estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A redação final vai
à publicaçüo.
Sobre n mesa, requerimento de dispensa de publicação que será
lido pela Sr. I•·Secretário,
~lido c aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 405, DE 1975
Nos termos do nrt, 356 da Regimenta Interno, requeiro
dispensa de publicação, pura imediata discussão c votação, da redu·
çào final do Projeto de Resolução n• 61, de 1975, que autoriza o
Estudo 'da Bahilo u alienar terras públicas situadas na região e~ tremo·
sul daquele Estudo.
Sala das Sessões, em II de setembro de 1975.- Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado a
requerimento, pnssa-se à imediata apreciação da redução final.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, vale
Ciência e vale Cultura (UNESCO), de que participa o Brasil, atravi:s
de um delegado permanente, embaixador limar Pena Marinho,
parece encarar com má vontade ou com antipatia o nosso País.
Conforme recordei no dia 8 da corrente, foi lançada, no dia 8 de
setembro de 1965, em Teerã, no Congresso Mundial de Ministros da
Educação, a Cruzada Mundial de Alfabetização. Em 1967 c em 1969,
respectivamente, foram instituídos dois prêmios, um pelo Xainxá do
Irã e outro pelo Governo da União das Repúblicas Socialistas Sovií:·
ticas. Esses dois prêmios - o Prêmio Mahammed Reza Pahlevi e
Prêmio Nadejda K. Kroupskaia são de 5.000 dólares o primeiro e a
segundo de 5.000 rublos. Quando o MOBRAL completou, em 1972,
seus dais primeiros anos de atuaçãa, não recebeu nem um' das dais
prêmios, mas apenas uma menção honrosa, embora em termos altamente dignificantes, destacando "sua atividade intensa e
meticulosa", - estou citando textualmente.- "as granpes qualidades de imaginação e de originalidade na concepção de programas
e da sensibilização da opinilio pública e da mobilização de recursos

financeiros" (Fontes desta citação: Relatório do MOBRA L- 1973).
Em 1974, o MOBRAL não recebeu nem um dos dois prémios,
nem menção honrosa. Foi brindado, entretanto, com uma referência
no relatório do júri, a sua .. ação perseverante e a cada ano mais
intensa."
Agora, em 1975, no dia 8 do corrente, exatamcnte quando eu
aqui proferia o meu modesto discurso, o Juri Internacional da
Cruzada Mundial de Alfabetização, cujos membros são indicados
pelo diretor geral da UNESCO, em vez de praticar um ato de justiça
elementar, concedendo um das dois prémios ao MOBRAL, após
cinco anos de atuação efetiva, já elogiados por um Congresso
lnterumericano de Educação de Adultas, realizado no Ria, com a
participação daquele organismo da ONU, resolveu conferir o
Prêmio Mohammed Reza Pahlevi ao Professar Paulo Freire, que
dirigiu, durante apenas alguns meses, em 1963, uma Campanha de
Alfabetização de Adultos no Brasil, com indisfarçáveis preocupações
de doutrinação esquerdista. Tendo, após a Revolução de março de
1964, se radicado no Chile, aluando, mais tarde, nu gestão do Presidente marxista Salvador Allende, o Professor Paula Freire recebeu
da UNESCO uma consagração até hoje negada ao Brasil, através da
MOBRAL, que já alfabetizou cerca de oito milhões de adolescentes e
adultos. Li essa notícia num telegrama publicado, no dia 9 do
corrente, nu Folho de Siio Paulo e, ao que parece, não divulgado por
muitos outros jornais. Em sinal de protesta par essa discriminação
injustn contra a nossa País, a delegação brasileira, presidida pelo
Prof. Arlindo Lopes Corroa, seguindo instruções do nosso Governo,
retirou-se da solenidade em que se comemorava em Persí:palis, o lO•
nniversúrio do lançamento da Cruzuda Mundial de Al(ubetizaçãa.
Foi, uo mesmo tempo, npresentado um protesto ao Governa do Irã,
protesto com o qual me soliduriza integralmente, neste momento.
O Sr. Jarbas Passarinho (Pará - ARENA) - Permite V. Ex•
um nparte?
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Tenho
o muior pruzer ~m conceder npurte no meu nobre colega, Senndor
Jnrbns Pnssnrinho.

-274O Sr. Jarbas Pmarlnho (Parti - ARENA) - Senador João
Calmon, acho que V. Ex• presta um grande serviço divulgando esta
noticia, uma vez que ela deve ter passado despercebida ii maioria dos
brasilô!ros, Mas, alguma coisa explicaria este procedimento da
UNESCO: quando, em Tóquio, se realizou uma Conferência Internacional de Educação de Adultos - se não estou equivocado cm
1971 ou 1972 - tive u honra de presidir a delegaçilo brasileira. Notese que era uma convenção exclusivamente para educação de aqultos.
Pois, na massa de documentos apresentados ii conferência pura
exame, não havia uma simples referência no Movimento de Alfabetização de Adultos no Brasil, que era, indiscutivelmente, o único movimento de massa que se fazia, com êxito, na alfabetização de países
que sofrem, ainda, o problema do analfabetismo em percentual
muito alto. Tive a honra de pedir a palavra e fazer um p'rotesto no
plenário, atê P,.Orque o documento preparado na oficina da
UNESCO, cm Santiago do Chile, ao tempo do governo do Presidente Allcnde, referia-se a todas as tentativas de alfabetização na
América Latina, exceto no Brasil, o que me fez salientar que, possivelmente, o Brasil era tão pequeno que não conseguia ser visto do
outro lado da Cordilheira dos Andes. E, uma hora depois, o DiretorGeral da UNESCO, o admiráve> Professor Renê Maheu, vinha a pie·
nário c dava, durante cinco minutos, uma explicação à dele_gação
brasileira, dizendo que não tinha como compreender realmente a
omissão e determinava, naquele instante, que a UNESCO fizesse
uma avaliação do projeto brasileiro. Precisamente em decorrência
dessa atitude do Sr. Renê Maheu, no ano seguinte sabe V. Ex• aqui
esteve uma comissão de técnicos da UNESCO fazendo um exame
completo do projeto brasileiro, inclusive visitando vários Estados do
Brasil. Não houve predeterminação de itinerário. Essa comissão es•
colheu os locais que desejava verificar, e quando fazê-lo. Ao cabo
desse trabalho, a UNESCO consagrou o MOBRAL naquele Documento n• 18, apresentando-o como modelar para os países que en·
frentavam a mesma problemática no mundo. Por isso é com extraordinária surpresa que verinco que o MOBRAL continua a ser
ignorudo, c que se pretendeu ou se preferiu caracterizar, na pessori de
um brasileiro, sem dúvida cheio de méritos, segundo a análise da
UNESCO, o merecimento suficiente para receber o prêmio que esse
Movimento Brasileiro ati: agora não alcançou.
O SR, JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Muito
obrigado a V. Ex•
Quando o nobre Senador Jarbas Passarinho exercia as funções
de Ministro da Educação, o Congresso lnteramericuno de Educação
de Adultos consagrou; no seu Relatório Final, o trabalhado· do
MOBRAL, destacando que a experiência do Movimento Brasileiro
era válida e deveria ser. imitada por outros paises subdesenvolvidos
ou em desenvolvimenlo.
Segundo çhegou ao meu conhecimento, um alto funcionário da
UNESCO, Sr. Lí:on Bataille, comunista militante, realizou todas as
manobras, em Persepólis, para atingir seus objetivos, muito mais de
cunho politico do que educacional, relegando a plano secundário a
obra meritória que está realizando o MOBRAL em nosso Pais. Mas
não se limita a esse ponto a má vontade - diria - da UNESCO em
relação ao Brasil.
Aproveitando esta oportunidade, pediria ao Ministério da Educação e Cultura e ao Ministério dus Relações Exteriores que, através
de nosso Delegado Permanente junto à UNESCO, Embaixador
limar Pcnnu Marinho, procurassem apurar u vulidude dos .dados,
constantes dos últimos Anuários duquela entidude vinculada à
ONU. Esses Anuúrios apontam o Brusil como o 80• Pais no mundo
em dispêndios públicos com cducaçilo, em rdaçilo ao Produto
Nacional Bruto, No "Yearbook" de 1973, que aqui se encontra em
meu poder, aparece- sob a responsabilidade da UNESCO- a segutntc rclm;rto dos sclr.:nlu c noVe pulses desenvolvidos, em ·desenvol-

vimento e subdesenvolvidos que estàriam despendendo mais recursos públicos com educação do que o Brasil:

1. Canadá ....................... , ........... ,
2. Netherlands .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. ..
3. Suécia .................................... ,
4. Dinamarca ................... , ............ ,
5. Papua-NewGuinea .........................
6. Antigua ........ , ......................... ,
7. Tunísia ....................................
8. URSS .....................................
9. ilhas Virginia ................ , , ............ ,
10. Ucrânia , .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. ... .. ..
li. Estados-Unidos .. , ....................... ,, .
l2. Porto Rico ............ , .. .. .. . .. .. .. .. . .. ..
13. Khmer ....................................
14. Noruega ..... , .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
15. West Malusia ........... , ..... ,.............
16. Finlândia .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
17. Zámbia ....................................
18. Iraque.....................................
19. República Democrática Alemã .... , ... , .... ,..
20. Iugoslávia ...... , .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .
21. Venezuela..................................
22. Costa Rica ....... , .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .
23. Nova Zelândia ......................... , .. . .
24. Luxemburgo .......................... , , .. .
25. Líbia ........................... , .. .. . .. .. .
26. Gilbert and Ellicc Islands , .... , ... , . .. . . . . . . . .
27. Panamá ...................................
28. Bulgária .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .
29, Irlanda , ... , .............................. ,
30. Polônia .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .
3 I. Áustria .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .
32.- Itália . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .
33. Islândia . . .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. .
34. Daomê ................................... ,
35. Austrália .................... , ........ , , . . .
36. San Marina . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .
37. Hungria ......... , .......... , ......... ,, ...
38. República Federal da Alemanha ....... , . , , , .. ,
39. Thceco-Eslováquia . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .
40. Quénia . :. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .
4 I. Suíça ........ , ........... , .... , .. .. .. . .. .. .
42. Japão ... , ........................... , .... ,
43. Ilhas Fiji .......... , , ........ , ........ , .. .. .
44. República da Coreia .......... , ......... , .. . .
45. Guiana , ... , , , . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .
46. Turquia ........ , ....................... , . .
47. Síria ..................................... ,'
48. Tanzánia , ........................... , .. .. .
49. Peru .......... , . , ........ , .. . .. .. .. .. .. . ..
50. ilhas Mauricio , .... , , .. , .... , . . .. .. .. . .. . ... .
51. Tailândia .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
52. El Salvador , .... , ...... , ..... , .. .. .. . . . .. . .
53. Equador ............. , ...... , .. . .. .. .. .. . ..

1971

1970

8,5
7,9
7,9
7,6
7,6
7,3
7,2
7,0
6,9
6,7
6,7
6,6
6,5
6,4
6,4
6,3
6,2
5,8
5,6

8,6
7,8
7,7
7,O

5,5
5,4
5,4
5,4
5,3

5, I
5,1
5,0
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2
4,0
4,0
3,9
3,8
3,7
3,1
3,6
3,6
3,5

6,8
6,9
6,5
6,7
5,9

5,5
6,3
4,3
6,1
5,3
5,3

5,5
5,4
4,9
4,3
5,0
5,2
4,9
4,9
4,9
4,7
4,3
5,2
4,3
5,9
4,5
4,0
4,4
4,0
4,2
4,1
4,0
3,8
4,4
2,9
4, I
3,6
3,9
3,7
3,5
2,8
4,5

54. Frunçu , , , , , , .. , , . , , .. , .. , . , , ... , . , , . , . , , , , 3,5

3,5

Burundi ...... , ............... , , ......... , .
ilotsuanu .. , .... , ..................... , . . ..
Jordânia .... , .............. , . , ............ ,
Mula vi ...................... , ..... , .... , ..
Kuwait .. , .... , .............. , .......... , ..
Guadalupe ..... , ..................... , , . . ..
Congo .. , , .... , . , .... , , . , .... , . , , .. .. .. .. . . .
Costa do Marfim.,.,,, ..... ,, .. ,............

3,2

55,
56.
57.
58,
59,
60,
61.
62.

3,5
3,5
3,4
3,3
2,9

3,8
4,0
3,3
13,0
7,5
6,7

-27563. Malta .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . ..... .. .. .. .. .. .
64. Reino Unido .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .
65. Israel......................................

6,4
5,9
5,7

Federal, no dia 23 de outubro de 1973, c reproduzidos o livro A
Educaçio e o Mllaare Brasileiro, na página 196, incorpora;los a este
pronunciamento, o percentual a que se refere a UNESCO desceu a
3,08%; cm 1972, a 3,02%; em 1973, a 2,80%. Sob ccr\OS aspectos, isto
66. St. Kitts-Ncvis and Anguilla . . . . . . . • . . . . . . . . . .
5,2
ê comprecnslvcl cm virtude de os dispêndios com a educação nilo te·
67. Egito . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .
4,7
rem ucompan hado o espetacular aumento, nestes últimos anos, do
68. Suazilândia . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. •
4,7
nosso Produto Nacional Bruto, aumento que girou cm torno de 10%
69. Sudilo .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .
4,4
c
II%.
70. Uganda ·.. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
4,3
Os dados do Anuário da UNESCO sobre dispêndios públicos,
71. Marrocos . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .
4,2
no caso do Brasil, deixam de incluir apenas o dinheiro gasto pelos
72. Arábia Saudita .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
4,2
municlpios, Expressamente, a UNESCO faz uma chamada no item
73. Sri Lanka .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .
4,2
referente ao Brasil, pura destacar que nesse total de dispêndios pú·
74. Belize .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
3,9
blicos com educação não estão incluldos os dispêndios realizadas
75. Mnuritânia................................ .
3,8
pelos Municlpios.
76. Gana......................................
3,7
Ainda de acordo com os dados do IPEA, constantes da página
77. Trinidadc To bago .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .
3,7
196, do Livro A Educaçio e o Mllaare Bra.Uelro, os dispêndios pú·
78. Uruguai .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. •
3,7
blicos com educação, em 1973, elevaram-se a 10 bilhões e 441
79. Camarões..................................
3,5
milhões, assim distribuídos: dispêndios federais, 2 bilhões c 886
80. BRASIL ................................... 3,08
3,3
milhões; estaduais, 6 milhões e 598 milhões; e municipais, 973
milhões. As despesas municipais, não incluldas no Anuário da
FONTE: UNESCO- Statistical Ycarbook- 1973.
OBSERVAÇÃO: Tomou-se por base o ano de 1971. Os dados rc· UNESCO, representam menos de I0% do total das despesas públicas
fcrentcs ao Brasil, relativos a 1971 foram fornecidos pelo IPEA com educação, no Brasil.
Essa apuração junto à UNESCO se impõe, porque nos custa
(Ministério do Planejamento.)
O Sr. Jarbaa Puaarlaho (Pará- ARENA)- Permite V. Ex• crer que, na suu utual etapa de desenvolvimento, o Brasil colocado cm 9• ou !Ot lugar em termos de insjústria automobillstica
nova interrupção, Senador João Calmon?
mundial; em 9• lugar em número de aparclhÕs de televisão - esteja
O SR. JOÃO' CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Com sendo suplantado por 79 pulses, na área dos dispêndios públicos com
prazer.
educação.
Trago u debate esta informação da UNESCO, porque não há
O Sr. Jarbaa Pauarlnho (Pará- ARENA)- Pretendo apenas
um esclarecimento preliminar. ~preciso compulsar esses dados esta• dúvida de que o espctacular desenvolvimento do Brasil, principal·
·tísticos do Yearbook com certo cuidado. Primeiro: infelizmente, nem mente nos últimos anos, após a Revolução de Março de 1964, tem
todos os cento c oitenta e dois palscs-mcmbros da UNESCO man· · provocado ressentimentos e despeito. O Brasil é vitima, .cm
dam suas cstatfsticas cm tempo oportuno. Conseqüentemente há numerosos países, de uma campanha de descrédito, procurando apre·
comparações que estão fora do tempo; há comparações de dados sentar o nossa progresso como fictício, e o nosso milagre brasileiro é
estatísticos, entre palscs, mas em anos diferentes. Segundo - c este é sistemática e depreciativamente ac,ompanhado de aspas: "milagre."
o principal- há referências a palscs c que não são homogeneamente Par isso mesmo, senti-me no dever de trazer ao Senado Federal a rc·
feitas em relação aos demais. Pro exemplo: há países cujos dados silo vclução deste livro que é o Yearbook, o Anuário da UNESCO, que
computados, no Statlatlcal Yearbook, apenas para informação do circula cm todos os países deste planeta, na área capitalista e na área
gasto federal, c há outros onde aparece o gasto público total. comunista, na área dos países desenvolvidos e na área dos palscs
Comparam-se, assim, quantidades heterogéneas. Eu mesmo tive subdesenvolvidos.
oportunidade de me escandalizar, veriOcando quão pouco o México,
Passarei agora a me ocupar das previsões feitas, em 1975, pelo
segundo o Statlatlcal Yearbook, aplicava nessa ocasião c compulsei
MOBRAL, segundo as quais o Brasil, cm 1980, já terá virtualmente
os dados, até 1970. A razão estava nisso: os dados do México eram
eliminado o analfabetismo cm nosso Pais,
apenas federais. No caso brasileiro havia a mesma coisa. Só eram
As previsões que o MOBRAL fez, este ano, sobre a eliminação
levadas cm consideração, nos documentos estatísticos da UNESCO,
virtual do analfabetismo no fim desta década, se baseiam na ma·
as informações do Ministério da Educação. Ora, o Ministério da nutcnção do Programa de Recuperação de Excedentes, a que fez
Educação, em dispêndios públicos, representa,. na melhor das hipó· alusão não o relatório do MEC - que incorporei ao meu discurso
teses, um quarto do total. Quando tive a honra de exercer o Ministé· no dia 8 - mas o relatório do próprio MOBRAL, referente ao ano
rio da Educação, ao tempo do Presidente Mi:dici, o Estado de São de 1974, que mais adiante lerei.
Paulo possuiu, destinados a sua Secretaria Estadual de Educação,
No meu último pronunciamento, mostrei aos meus nobres
cinqUenta c seis milhões de cruzeiros mais do que o Ministério, para
colegas o relatório do MEC sobre os 5 anos do MOBRAL, em que
todo o Brasil. E como os Estados c Municlpios aplicam, como nilo há uma referência, por menos que seja, ao MOBRAL Infanta·
V. Ex• sabe, uma parcela não pequena dos seus Orçamentos cm
Juvenil ou nilo, o Programa de Recuperação de Excedentes.
educação, ê evidente que o Ministério da Educação, sozinho, rc·
Refiro-me- permitam-me repetir- ao relatório do Ministério
presentará um quarto do total, c, se ê com esses dados que o Brasií du Educação c Cultura.
aparece nas cstntfsticas mundiais, ele mostrar-sc-á sempre cm posiAqui está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um documento oficial
ção desfavorável. Não sei se ê este o tratamento dado pelo Statlatlcal
do MOBRAL- colorido, sugestivo, com este titulo: "O MOBRAL
Yearbook, que V, Ex• compulsa.
em 1974" - que comprova u existência desse Programa, que,
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Muito segundo declarei ontem com a maior ênfase, com a maior sinccri·
obrigado a V. Ex• Voltarei dentro de poucos minutas a este ângulo dude, considero um crime contra o Brasil, uma discriminação odiosa
focalizado por V. E••
contra o Norte e o Nordeste, porque só essas duas ârcas sofredoras·
Sr. Presidente, o uno referido no Anuário da UNESCO, de 1973 do Pais seriam condenadas u ver suas crianças de 9, 10, li, 12, 13 ou
é o de 1970. O Brasil aparece com um percentual de 3,3% sobre o Pro· 14 unos cm cursos do MOBRAL com u duração de apenas cinco
duto Nacional Bruto destinados lleducução.
meses.
Vou ler este documento oficial do MOBRAL, seu Relatório de
Em 1971, segundo os dados oficiais do IPEA, órgão du Secreta·
riu de Pluncjumento, constantes dos quadros enviados ao Senado 1974, que declara o seguinte:

-276"Perspectivas pura 1975"- Além da necessidade implf·
cita de novas fontes de recursos, dependentes de decisões ex·
ternas, us seguintes perspectivas de ordem interna estilo pro·
postas pura 1975, segundo determinaçilo do Senador Ney
Braga, Ministro da Educaçilo c Cultura.
E o Relatório do MOBRAL, então, enumera os vários pro·
gramas pura o ano de 1975:
- Programa de Alfabetização Funcional;
-Programa de Educação Integrada;
- Programa Diversificado de Ação Comunitária;
-Programa de Autoditutismo;
- MOBRAL cultural;
- Profissionalização; e - pasmem, Srs. Senadores Programa de Recuperação de Excedentes.
Desse Programa, cuja existência se tenta negar, diz este relatório
do MOBRAL referente ao uno de 1974, com projetas para 1975:
"Com o objclivo de atender a uma clientela analfabeta
nu faixa etária de 9 u 14 anos, não absorvida pelo Sistema Re·
guiar de Ensino, utilizando metodologia especifica, adaptada
do Programa de Alfabetização Funcional, será implantado,
em 1975, o Programa de Recuperação de Excedentes."
Este ó o Relatório oficial do MOBRAL, de 1974. que confirma a
existência do Programa de Recuperação de Excedentes,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no dia 8 de setembro, segundafeira passada, quando se comemorava o "Diu Mundial da Alfabetização" e os 5 unos de atuução efetiva do MOBRAL, o jornal O Globo
publicou, nu primeira página de um de seus cadernos, a seguinte de·
claração do atual Presidente do MOBRAL, Professor Arlindo Lopes
Correu:
"Arlindo Lopes Correu destacou o apoio do Ministro
Ncy Braga para a erradicação do analfabetismo no País,
frisando que o Titular da Educação e Cultura está estudando
a implementação do Programa de Recuperação de
Excedentes.
Este Programa- informou -visa ao atendimento dos
analfabetos de 9 u 14 unos que se encontram fora da rede es·
colar, e assim estancar uma das fontes de analfabetismo no
País."
Peço a atenção dos nobres colegas para este outro período:
"As bases da recuperação de excedentes serilo fixadas
dentro cm breve, 'dcpojs·que for realizado um debate sobre a
matéria na Câmara Federal, conforme estabeleceu o
Ministro Ney Braga."
H salientei, anteontem, u minha dúvida: este projetado debute
sobre o Programa de Recuperação de Excedentes ou Programa
MOBRAL Infantil iria ser travado na Câmara dos Deputados, no
Senado Federal, ou numa reunião conjunta das Comissões de Educa·
çüo e Cultura da Câmara dos Deputados e do Senado Federal?
Estumos diunte da reafirmação du sobrevivência do Programa
de Recuperação de Excedentes, através da entrevista do Professor
Arlindo Lopes Corrêu uo jornal O Globo, no dia 8 do corrente.
Existe, uindu, uma outra confirmação, que é o convênio assi·
nudo.ugora, no começo de setembro, pelo MOBRAL eu Prefeitura
Municipal de Recife, pura ulfabetizuçilo de 5.500 crianças nu faixa de
9 ii '14 unos,
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- V, Ex• permite
um upartc'?

O SR, JOi\0 CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Com
todo o prazer.
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo- MDB)- Nobre Senador.
prch:ndo, neste aparte, congrutuh1r·me com V, Ex• pelas suns ma·

nifestuções e pelos discursos que vem fazendo, nesta Casa, com rela·
ção ao problema do MOBRAL. Trago, talvez, um testemunho junto
ao discurso de V. Ex• Fui Prefeito du cidade de Campinas, entre
1969 e 1973, exal,ilmente na época em que se lançou cm todo País a
cumpunha do MOBRAL, que, diga-se de passagem, se baseou quase
que essencialmente no apoio dado pelas Prefeituras de todo País
àquele grande movimento de tentativa de erradicação do analfa·
betismo. Durante 3 anos da minha administraçilo, acompanhei com
carinho o trabalho do MOBRAL nu cidade de Campinas. Inclusive
fazia questão de participar de todas as solenidades de entrega de cer·
ti ficados, e devo ter participado da entrega de cerca de 10.000 certi·
ficados naquela cidade. Uma dus preocupações que me assltaram, ao·
nnal du udmimstraçào, foi o problema do cidadão que aprendia a
ter, naqueh:s cinco meses c, em seguida, como os técnicos dizem, por
falta de uso, se esquecia de ler, se esquecia do aprendizado, Inclusive,
lembro-me de que, por iniciativa da Prefeitura de Campinas, conti·
nuávamos, cm diversos bairros, cursos de extensão do aprendizado
da leitura, com jornais, etc. Mas, o testemunho que quero dar a
V, Ex• é o seguinte: realmente, existem pessoas que estudam, fazem
o primário e, depois de alguns anos, não sabem mais ler - isto
acontece comumente, normalmente - é o que os técnicos dizem:
analfabeto por desuso, é o cidadão que entra na fila para tirar o
título de eleitor e, no momento de assinar o nome e de preencher a fi.
cha, acorda para o fato de que não sabe ler. O fato é que se a alfabeti·
1.ução do MOBRAL, não tiver um trabalho continuado, o cidadão
aprende a ler mas acaba se esquecendo. E se o MOBRAL tem condi·
ções, conforme anuncia o seu Presidente de, pelo menos, pensar em
aluar nu faixa etária de 9 a 14 anos, é porque deve ter recursos para
isso.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Os re·
cursos do MOBRAL decresceram em 1974.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Então, é um con·
tra-senso porque, se há essa perspectiva do analfabetismo por
desuso, o MOBRAL deveria realmente intensificar a sua atuação, o
seu trabalho, a sua dedicação em fazer com que aquelas pessoas,
homens e mulheres, que aprenderam a ler, continuem com um treina·
menta, no sentido de se integrar, realmente, na coletividade. Por·
tanto, V. Ex• tem toda a razão, quando se preocupa com essa nova
perspectiva de o MOBRAL aluar numa outra faixa, quando na faixa
cm que tem a obrigação de aluar deixa, ainda, um campo muito
amplo de atuação u fazer.
O SR. JOi\0 CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Agra·
deço a V. Ex• a preciosa colaboração do seu aparte. Eu gostaria de
acrescentar mais um detalhe. Na semana passada, estive na Paraíba
em contato com um pastor luterano, que atuara na famoSII cruzada
de alfabetização, a Cruzada ABC, que recebia, inclusive, o apoio do
MEC, e da USAID. Esse pastor declarou-me que, quando visita
salas de aula do MOBRAL, vê numerosas caras que lhe são fami·
liares, '1: el~ logo as identifica. São pessoas que freqUentaram o curso
de alfabetizaçilo de curta duração du Cruzada ABC e do Movimento
de Educação de Base, que não dispunham, como hoje o MOBRAL
dispõe, de numerosos instrumentos para procurar garantir a co"·
tinuidade da aprendizagem.
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo- MDB)- Eu pediria per·
missilo ao ilustre orador e também aos nobres Senadores que de·
sejllm apnrtear, só para acrescentar um detalhe. (Assenllmento do
orador,)- Ainda hoje de manhã, eu conversava com o ilustre Sena·
dor João Culmon, e lhe havia dito que propus ao atual Prefeito de
Campinas, Dr. Laura Póricles Gonçalves, a reulizaçilo nesse Municí·
pio, de uma pesquisa bem planejada, bem feita, no sentido de se cons·
tatar o que representou o MOBRAL pura aquelas pessoas que fre·
qUentarnm o curso, Então, ratifico aqui as minhas afirmações do
hoje de munhil; vou me entender com a Prefeitura de Campinas, pura
oferecer u V, Ex•, que tem lutado tanto nesse campo, informações a
respeito do Município de Cumpinus, uma pesquisa que furemos 16
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para as pessoas que freqUentam o seu curso.
O SR, JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Antes
de conceder o aparte ao nobre Senador Luiz Viana Filho, devo lem·
brar que, num primoroso discurso ontem proferido, ele nos transmi·
tiu a informação de que, pelo menos, dois jornais deste Pais haviam
divulgado a informuçilo, atribuida a Assessores do Ministro da Edu·
caçilo, afirmando que o programa do MOBRAL infanta-Juvenil
havia sido condenado ou iria ser descontinuado. Desgraçadamente,
nobre Senador Luiz Viana, conservo aqui cm meu poder a xerox dos
convênios celebrados no começo do mê:s de setembro, com a Pre·
feitura Municipal do Rccirc. Hoje, tive o prazer de receber um tele·
fonema do meu prezado amigo Professor Arlindo Lopes Correu,
Presidente do MOBRAL, que acabava de voltar da Conferência
Mundial de Alfabetizaçilo em Persépolis. O Presidente do MOBRAL
declurou·me que o programa do MOBRAL Infanto-Juvenil já nilo
existiu mais, que já havia sido suspenso, lmediata'!'cin~·~. declarei-lhe
que, enquanto ele estava no lran, os resp,onsáveis pelo MOBRAL,
em Pernambuco, celebravam convênios não apenas com a Prefeitura
Municipal de Recife, mas com as Prefeituras de outros Municípios
de Pernambuco e de outros Estados do Nordeste e do Norte. Essa in·
formação consta da primeira página dos jornais de Pernambuco, re·
velando, inclusive, a existência de 220 postos, só na Capital per·
nambucana, freqUentados por crianças na faixa dos 9 aos 14 anos.
Ouço, com muito prazer, o aparte do eminente Senador Luiz
Viana.

O Sr. Orestes Quércia (São Paulo- MDB)- Nobre Senador,
só pura justificar c por ter sido citado no aparte. (Assentimento do
orador.) O nobre Senador Luiz Viana que V. Ex•, ele e o Senador
Jarbas Passarinho estão lutando pela Educação no 'Brasil c que nilo 1:
problema do MOBRAL,quero,também, dizer que penso de igual for·
mu. A preocupação que tenho, com rcluçilo ao MOBRAL, e a exp~n·
dida no aparte a V. Ex•, são referentes, inclusive, à Educação em to•
do País. Aliiis, foi muito bem ressaltada atraví:s da carta que o Sena•
dor Luiz Viana Filho endereçou no Presidente du ARENA, na
quul reconhece o g'rande problema do ensino 3niversitário, culminan·
do' recêntcmente, até:, com uma declaração do Reitor da Pontificia
Universidade Católica, de Silo Paulo, de que o ensino universitário
brasileiro estú sendo "mobralizado". f; uma preocupuçilo da
"mobralização" do ensino superior; i: uma preocupação da Educa·
çilo, em geral, com a qual também me irmano, juntamente com
V, Ex•, com o Senador Luiz Viana e com o Senador Jarbas
Passarinho. Mui to obrigado.

O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- O que
me alarma, em relação à 11 mobrnlização" do ensino, é a declaração
feita, olicialmente, pelo então Secretúrio·Executivo do MOBRAL,
Professor Arlindo Lopes Correu, à Comissão de Educação e Cultura,
no dia 17 de maio de 1973 (páginas 24 e seguintes de A Educação e o
Milagre Brasileiro).
Naquele momento, o Presi.dente do MOBRAL era o Professor
Miirio Henrique Simonsen. Mas, já então, o Professor Arlindo
Lopes Correu - que é um homem de extraordinário valor, sem dúvi·
da alguma, embora tenha alguns planos excessivamente ambicí~sos
O Sr. Luiz Viana (Bahia- ARENA)- O pequeno aparte que
- afirmou, com a maior seriedade, textualmente, o seguinte: "Sr.
desejo dar ao discurso de V. Ex•, que tão brilhantemente está abor·
Senador Joilo Calmon, creio que, em alguns anos, teremos, o
dando esta matéria do MOBRAL, é para acentuar que o que aqui
MOBRAL da alfabetização à universidade".
temos tratado não i: p'ropriumente do MOBRAL, porque fiCou a im·
Ontem, eu lembrava ri esta Casa que o Sr. Arlindo Lopes
pressilo - o aparte do nosso prezado e ilustre colega, Senador.
Correu ainda não havia conseguido levar o MOBRAL às universi·
Orestes Quêrcia, parece que acentua isso - de que V. Ex• está
dudes, embora o Reitor da Universidade Católica de São Paulo, o
falando sobre o MOBRAL. Nilo! O MOBRAL 1:, no assunto, um aciProfessor Ataliba tenha afirmado, com evidente exagero, o seguinte:
dente. O que interessa ao Senador Joilo Calmon, a mim e ao ex·Mi·
"Nos últimos anos o ensino superior do Brasil caiu a nível de
nistro da Educação, Jarbas Passarinho, é a educação nacional. E,
MOBRAL".
achamos, justamente, que isso que se está pretendendo fazer ou
Permitam-me ler a declaração oficial do MOBRAL sobre a
alguma coisa do qune está fazendo no MOBRAL deforma os pro·
redução dos seus recursos financeiros, no ano passado. Diz o
gramas educacionais mais convenientes ao Pais. Essa, a minha
Relatório de 1974:
opinião e acredito que seja, também, a do Senador João Calmon.
))Ião somos contrd o MOBRAL. Eu, pelo menos, acho que o
"Ainda em 1974, o MOBRAL viu ,reduzirem-se drastica·
MOBRAL teve um papel eficiente. Agora, não deve ir além daquele
mente os seus recursos financeiros, Em fevereiro, decreto do
papel, porque, senão, irá perturbar os progrnl)las normais de edu·
Poder Executivo proibiu a atribuição de recursos do Fundo
cação no Pais. Aquela educação relâmpago que ele faz, em progrri·
de Participação dos Municípios ao MOBRAL, dentro dos
mas de quatrofcinco meses, não representa nenhum ideal educativo,
20% obrigatoriamente destinados à educação. Inúmeros
mas uma emergência, uma contingência lamentável, que traduz um
dispêndios usualmente incorridos pelos Municípios foram
fato existente no Pais, para que aquele.s que não puderam ser alfabeti·
transferidos, por esse motivo, ao MOBRAL Central (treina·
zadbs na idade própria, o sejam, já, quando adultos. Mas, se o
menta de alfabetizadores, iluminação de classes, etc.). Ainda
MOBRAL passa a executar esse programa tambêm com as crianças
em 1974 os recursos transferidos ao MOBRAL e provenien·
brasileiras, entilo, vamos ter essas crianças sofrendo daquilo que
tes da loteria Esportiva não ultrapassaram a Cr$ I5 I
V. Ex• se referiu: essas crianças, depois de serem educadas em 5
milhões, enquanto que em 1973 haviam superado a cifra de
meses, dai a mais 5 meses, esqueceram, com mais razilo do que os
CrS 160 milhões,"
adultos, a alfabetização e continuarão tão analfabetos quanto antes.
Depois que o Brasil perdeu o Campeonato Mundial de Futebol,
Era'o que eu queria dizer neste pequeno aparte ao brilhante discurso
a receita da Loteria Esportiva sofreu redução; o seu lucro diminuiu, e
deV. Ex•
ficou afetada a principal fonte de receita do MOBRAL. Quando o
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo - ARENA) Concordo plenamente com o ponto de vista de V. Ex• que é o M.OBRAL - e,m seu Relatório, afirma que em 1973 recebeu 160
mesmo que defendo em todas as oportunidades. Países milhões, e em 1974, 151 milhões, não há referência à taxa de inflação.
subdesenvolvidos e pulses em desenvolvimento precisam manter Nu realidade, a queda foi muito maior do que aparenta ter sido.
E prossegue o Relatório:
programas de alfabetizuçilo de adolescentes e adultos, com as
cautelas que o MORRA L tem tomado, através dos postos culturais,
"Um esforço especial junto às empresas logrou
du Mobrnltecn e de vários outros instrumentos,
compensar parcialmente essa queda de receita, tnmbêm',
Completando o esclurecimento que eu estava dando no eminen·
minimizada em seus efeitos graças ao empréstimo autorizado
te Senudor Orestes Quércia, vou ler um trecho do Relatório do
pciOExrn' Sr; Ministro da Educação e Cultura, junto à Caixa
MOBRAL de 1974, Relatório oficial, indicando que houve, ano
Econômica Federctl, no montante de CrS 47,3 milhões,
passado, uma redução dos recursos financeiros do MOBRAL. Vou
O Sr, Jurbas Pussnrínho (PurA- ARENA)- Em que ano?
ler a palavra oficial do MOBRAL.

,,
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1974. Não sei sefoi na gestão de V. Ex•
Notem, Srs. Senadores, o MOBRAL, no uno passado, enfren·
tou problemas financeiros tão graves, com u redução de sua receita,
que foi obrigado a recorrer a um empréstimo da Caixa Econômicu
Federal.
Se o MOBRAL está com os seus recursos decrescendo em
termos reais, ...

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo - ARENA) - ...
contando·se a taxa de ínOação,como ele pode extrapolar o seu cam·
pô de ução, estabelecido nos seus Estatutos - a alfabetização de
adolescentes c adultos - para iniciar novo programa de alfabetiza·
ção de crianças, entre 9 e 14 anos de idade?
Com o maior prazer, concederei o aparte n V. Ex•, Senador Jar·
bas Passarinho, logo após o aparte ao Senador Agenor Maria, que
já o havia solicitado anteriormente
O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte - MDB) Senador João Calmon, congratulo-me com V. Ex• e com us suas
preocupações u respeito do problema, porque elas são - acredito de quase todo o Senado. A filosofia que criou, que originou o
MOBRAL é, na realidade, necessária e altamente oportuna. O que
está acontecendo é que a pulverização dos programas vem descaracterizando essa filosofia e criando uma situação, deprimente. A
entrada do MOBRAL na faixa etária de 9 a 14 ai10s - tenho a
impressão de que vai criar nos municípios mais pobres do País o urre·
fecimento oficial por parte dos prefeitos e, até, em certos Estados,
dos governadores, jogando essa responsabilidade sobre o
MOBRAL. descaracterizando frontalmente n filosofia sublime que,
na realidade, criou o órgão no Brasil.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo Exutamente.

ARENA) -

O Sr. Agenor Maria (Rio Grande do Norte - MDB)- Por·
tanto, parabenizo·me com V. Ex• e tenho certeza de que todà o
Senado é favorável à filosofia original, criadora do MOBRAL, e
contrário à pulverização que se deseja dar, com medidas mira·
boiantes, descaracterizando e levando por água a baixo uma das.
coisas mais importantes que já se criou neste Pais. Muito obrigado a.
V. Ex•
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo- ARENA)- Agra·
deço a V, Ex• Antes de conceder o aparte ao eminente Senador Jar·
bus Passarinho, lerei o trecho final do Relatório do MOBRAL, sobre
a redução dos seus recursos, em 1974.
Eis o que afirma o MOBRAL, em seu relatório, assinado pelo
seu Presidente, Arlindo Lopes Correu:
"Compurundo·se 1974 a 1973, e considerando-se a
ocorrência da inflação- que no uno passado superou n casa
dos 30% de acordo com os índices da Fundação Getúlio Vur·
gus, inferior, porém, à inflação setoriul que interessa no
MOBRAL- por exemplo, no que concerne aos custos edi·
toriuis e grâficos, o MOBRAL gastou em 1974, mesmo com o
empréstimo da Caixa Econômica, a quantia de 304 milhões,
enquanto que em 1973 gastara 31 S milhões ..."
Na realidade, Srs. Senadores, o MOBRAL, no ano passado, te·
vc a menos, em relação a 1973, recursos da ordem de 100 milhões do
cruzeiros. Portanto, em hipótese alguma, ele poderia deturpar as
finalidades para us quais foi criado, pura entrar no campo du alfa·
bctizuçilo de crianças de 9 aos 14 unos.
Com a muior honra e prazer, concedo o upurte ao eminente
Senndor Jnrbas Pnssnrinho.
O Sr. Jurbus Passarinho (Purá - ARENA) - Senndor João
Cnlmon, agradeço muito a V, Ex• o aparte. Na verdade, cu me esfor·

çavu por não dá-lo, porque não gostaria de estar insistindo num
campo no quui, de qualquer modo, sou envolvido, pelo menos, num
passado recente. Por exemplo, quando V. Ex• citou as palavras do
Reitor da Pontifícia Universidade Católica, de São Paulo, eu ni\o
pude me conter internamente- dai o pedido do aparte, embora há
dias eu ouvisse, aqui, nesta Casa, belfssima liçilo partida do Ministro
Gustavo Capancma, quando S. Ex• dizia que uma grande lição
mineira era esta: "não tomar conhecimento das ofensas". Nilo é
nem não replicar; é não. tomar conhecimento das ofensas. Feliz do
homem público que pode proceder dessa maneira. Por exemplo,
creio que, em grande parte, essa afirmativa do Professor Atuliba, a.
que V. Ex• acaba de caracterizar como "evidentemente exagerada" ...
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo Completamente.

ARENA) -

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará- ARENA) ... não ajuda a nin·
guém; nem à Oposição, caso queira fazer disso uma bandeira; tam·
pouco aos pedagogos brasileiros, na impressão de que o Ensino Supe·
rior está cada vez pior, porque isso é uma velha lenga-lenga; uma his·
tóriu que anualmente, se repete. Quem for verificar a História da
Educação estudará sempre a partir das teses e das afirmativas de que
o ensino é uma calamidade, a cada época em que ele é analisado. Eu
ouvia do Magnífico Reitor de Campinas, o Professor Zeferino, uma
informação, ele, como médico, um homem de nomeada c grande
administrador que foi, implantador, inclusive, da Universidade de
Medicina em Campinas c Ribeirão Preto. Dizia S. S•: "Hoje, o ensi·
no médico que se proporciona nesse Pais é infinitamente superior
àquele que cu tive". Mas niio há dúvida que é. E há médicos, nesta
Casa, que sabem disso. Sabemos a mesma coisa cm relação ao ensino
nos cursos jurídicos. No entanto, vive-se a dizer coisas dessa nature·
za. Um Reitor que não mede as conseqUências das suas palavras diz
que, nos últimos anos, o Ensino Superior brasileiro chegou ao nlvcl
da "mobralização". Infelizmente, é um Reitor que está sendo proces·
sudo por um crime de falsidade ideológica, pela falsificação da as·
sinatura do Senador Arnon de Mello! e: aí que eu não consigo rece·
ber a lição mineira e praticá-la. Eu percebo a ofensa e a retribuo.
Lamentavelmente esse testemunho do educador paulista-. se posso
chamá-lo assim - a mim niio sensibiliza em coisa alguma. Rclati·
vamente ao empréstimo, eu gostaria de tecer um comentário. Veja
V. Ex•: o MOBRAL era o único departamento do Ministério da
Educação e Cultura que não dava a menor preocupação, rela·
tivamente a meios. Tinha tantos recursos para os seus programas
que nós nos demos ao luxo de tomar-lhe 10% para auxiliar o movi·
menta de educação de base, u Cruzada ABC, a que V. Ex• se referiu,
e todos aqueles que, puratelnmcnte ao Ministério, se envolviam no
processo de alfabetização. O que ocorre:- eu sussurava ainda hlí
pouco ao nobre Senador pela Bahia, e me antecipei a V. Ex•- é que
alguns programas do MOBRAL foram superdimensionados c, a par·
ti r dai, houve a ncessidade de se tomar empréstimos c quem o faz, na
Caixa Econômica, com prazo de um ano, evidentemente sacrifica o
orçamento futuro. e: isso que não está escrito ai e que eu não gostaria
deter sido provocado u falar. Veja: quanto V, Ex• faz uma análise,
absolutamente cartesi•na, racional, mostrando uma queda que cons·
ta do próprio documento oficial, e acrescenta essa queda à innaçào,
verifica-se que a queda real é muito maior. Mas isso decorre, inclusi·
ve, porque, não havendo, no meu entender, a menor razão' pura se
tomar empréstimo no único programa que apresentava superavit,
tomaram-se empréstimos pura atender a determinados programas
supcrdimensionados tais como, o MOBRALTECA,. e todas essas
instituições posteriores. Isso seria altamente lõuvâvel; mas o que CU·
bia era perguntar, como V. Ex• estlí perguntando, se estaria dentro
du limitação dos meios disponlveis que, estes sim, estavam
equacionados pura a missão a ser cumprida.
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Agra·
dcço o upartc de V. Ex• A propósito da afirmação do Reitor Ata•
libu, cu gostaria de revelar que, conversando recentemente na cidade
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sobre o ensino médico, que foi elaborado por determinação de
V. Ex•, quando Ministro da Educação. Nessa oportunidade, o Reitor Zeferino Vaz reafirmou-me o que V. Ex• acaba de destacar: que,
no passado, o ensino médico no Brasil não tinha o nivcl atual. O que
os criticas esquecem, quando comentam a queda qualitativa na área
do Ensino Superior é que ela resulta de uma crise natural do crcscim.ento. O Brasil tinha, até 1964, apenas 128 mil alunos nas suas
escolas superiores. O então Ministro Jarbas Passarinho destacou que
o Brasil ficava cm penúltimo lugar, nas três Américas, cm percentual
de estudantes nus escolas superiores. S. Ex• destacou, ainda, lembrome bem, outro detalhe arrepiante: o Brasil estava no nivel dos paises
mais modestos da África Negra.
Ora, se nos aumentamos o alunado,.na área do Ensino Superior,
de 128 mil pura mais de I milhão, é natural, é compreensivel que, nesse período, não· houvesse tempo suficiente para se formarem quadros de professores de alta qualificação. E, ainda agravado o problema, com u ímpluntuçiio du reforma do ensino, como muito bem .lembrado P.•lo Ministro Jurbus Passarinho. Aliás, a reforma do ensino
deveria ter, com u maior justiça, o nome de "Reforma Jarbas Passarinho". Nunca esqueço uma frase de Clemenceau, que é sempre oportuna: "A vítóríu tem muitos país, u derrota é órlã".
Com o maior prazer concedo o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira.

a capucituçilo deles, mus esses que estão entre nove e quatorze anos,
ainda unulfubctos, devem ser surpreendidos agora. !';com humildade
que ofereço esta colboruçào u V. Ex•, que é, inegavelmente, uma das
maiores autoridades neste País sobre Educação.

O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo - ARENA) Agradeço u V. Ex• u sua extrema generosidade, Entretanto, Senador
Evundro Carreira, eu problema ser apenas um aprendiz da educação.
Não sou prorcssor, nem educador, sou, apenas, um soldado
perseverante c teimoso desta batalha du educação, à qual pretendo
dedicar meus últimos anos de vida,
Quem se pronuncia contra o MOBRAL infanta-juvenil, quem
condena du maneira mais veemente esta iniciativa do MOBRAL são
ex-Ministros du Educaçiio du altitude de um Gustavo Capanema, de
um Tarso Dutra, de um Jurbus Passarinho. Quem condenou o
MOBRAL infunto-juvenil, o Programa de Recuperação de Excedentes, foi um Congresso de todos os Secretários de Educação deste
País, os Sccretí~rios de Educação do Brasil pobre, do Brasil rico, do
Brasil subdesenvolvido, do Brasil desenvolvido. Esse Congresso
condenou, permitam-me repetir, por unanimidade, o programa do
MOBRAL infanta-juvenil.
Quando o Senador Jarbus Passarinho deixou o Ministério da
Educaçüo, pura nos honrar com a sua companhia, o Presidente do
MOB,RAL, que, desculpem-me a repetição, é meu amigo, resolveu
ressuscitar o programa condenado, não apenas pelos três ex-Ministros da Educuçüo, mas também pelo Congresso dos Secretários de
Educação.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas - MDB) - Muito
Senador Evandro Carreira, há um problema muito mais grave
agradecido, Senador João Calmon. V, Ex•, que se compraz no estu- do que este que preocupa o utuul Presidente do MOBRAL. O
do e nu percussão do problema educacional, traz à baila um assunto
Professor Mário Henrique Simonsen, no seu beste-seller "Brasil deveras interessante e, talvez, até polémico. V. Ex•, inegavelmente Ano 1001" atribuiu, uo que ele chamou de cxtruordinãrío poder
arrimado pelos Senadores Jarbas Passarinho e Luiz Viana, são aque- vocal da juventude, o aumento do número de vagas nas universiles que mais se debruçam sobre o problema educacional. Mas, nobre dades, a partir de 1968, Evidentemente, o Professor Mário Henrique
Senador João Culmon, quem sabe se não está havendo um mal- Símonscn exagerou um pouco, porque o Governo da Revolução já
entendido. Talvez, o responsável pelo MOBRAL tenha surpreendido
havia inscrito, no seu programa, o aumento de vagas nas univcrsi·
essa faixa etária de 9 aos 14 anos e queira adequá-la ao ensino. Nilo
dades, porém, sem dúvida nenhuma, as passeatas estudantis, com a
pode levá-la à classe dos 7 aos 8 anos, porque hã um choque
arma que o Professor Mário Henrique Símonscn chama de "extraorpsicológico. Já tive oportunidade de constatar que crianças de doze
dínúrio poder vocal du juventude", contribuíram um pouco para a
anos, unulfubetas, não querem freqUentar o curso elementar, o
prioridade dada a essa reivindicação.
primeiro ano, porque se sentem em choque, cm virtude da idade, do
Mas, Senador Evundro Carreira, eu lhe formulo a seguinte indatum unho e das próprias brícundeiras, que já são outras. Então, há
um choque. Talvez, essa palavra "excedente" tenha sido - vamos gação: Que poder vocal têm os cinco ou seis milhões de criancinhas,
dizer - excedente, excessiva. Talvez o MOBRAL queira apenas entre 7 c 14 anos, que estão fora das escolas primãrias deste País,
alfabetizar aqueles que estão na faixa de nove a catorze anos e que para irem às ruas c exigirem mais salas de aula, salários condignos
não se ajustam às crianças de sete e oito anos. Talvez seja isso. Como para as professoras, mais livros, mais merenda escolar, já que um exo MOBRAL acumulou uma grande experiência no setor de alfabeti- Superintendente da Campanha da Merenda Escolar afirmou, numa
zação d~ adultos, provavelmente fosse o órgão mais adequado para entrevista ao O Estado de S. Paulo, - o que eu reproduzo no meu
realizar essa alfabetização entre os nove e catorze anos, Nilo quero livro -que "60 ou 70% das crianças neste País vão à escola em busca
dizer com isso - e concordo plenamente com V. Ex• - que, por da comida que lhes falta cm casa, c que no Norte e no Nordeste esse
essa razão, não se, cuide de ampliar us suJas de aula, a capacidade de percentual se eleva a 90%? Estou, aqui, falando cm nome dessas
Ensino Primário, pura que não haja mais excedentes. Mas o fato í: 4.500.000, 5.000,000 ou 6,000.000 de criancinhas que não têm voz
que há uma fuíxu de nove a catorze anos que estã analfabeta c precisa pura ciumar nus ruas, para realizar passeatas, pedindo escolas piiser ulfubetizadu, pura não termos que fazê-lo daqui a trinta, quarenta miarias. Antes da Revolução, havia obrigatoriedade escolar nu faixa
ou cinqUenta unos. Ela tem que ser cuidada agora, e ela nílo se ajusta de 7 a 11 unos. Graças ao Presidente Castello Branco, a Constítuia essa faixa dos seis, sete e oito unos de idade. Hoje, já se alfabetiza çr.o, após a Revolução, ampliou essa faixa de 7 pura 14 unos. E foi o
com quatro unos. A criança entra nessa idade na escola. Ora, uma Senador Jurbas Passarinho, quando Ministro da Educação, que
criança de doze unos, que está unulfubcta, nílo pode mais sentar no tornou efclivo o respeito a esse dispositivo constitucional, inclusive
mesmo banco escolar, freqUentar o mesmo currlculum que uma como ensino de primeiro grau - essa ampliação do curso fundacriança de quatro ou cinco unos. Talvez esteja havendo um mul- mental, entre os 7 c os 14 unos.
Então, Senador Evundro Carreira, nós, como.rcprcscntuntes do
cntcndído, E esta é uma colaboração que quero trazer u V, Ex•, que
tem absoluta razão, em tese. Se nós analisarmos esse meandro, esse povo brusileiro, lamentamos que o Estudo do Amazonas, que V. Ex•
ângulo, sob esse aspecto, quem sabe, verificaremos estar huvcndo um aqui representa com tanto brilho, c os demais Estudos do Norte e do
Nordeste sejam condenados pela teimosia do presidente d'o
mui-entendido, O MOBRAL quer apenas surpreender essa faixa,
agora existente, de nove u catorze unos, pura nilo ~ser abrigudo a MOBRAL a ver suas criancinhas, entre 9 e 14 unos, em cursos de 5
meses. Se esse projeto fosse correto c nilo fosse condenável, por que
ulfubeti~ú-lu aos quarenta ou cinqUenta unos, mas não ocupar-se
exclusivamente do excedente, ou seja, toda vez que houver excedente nUo o estender n todo o Brusil? Por que essa discriminuçno odiosa,
nu Educação Primúriu, tem de ir pura o MOBRAL. Nilo! Há necessi- abrangendo apenas os Estudos pobres da áreu-problcmu, da úreu sodade de ampliarmos us escolas, melhorarmos o nlvel dos professores, fredora do Brasil?
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Senador Evelúsio Vieira.

O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Muito
obrigado a V. E1•

O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina- MDB)- Inicialmente,
os meus mais erusivos saudares pela posição intransigente de V. Ex•,
nu deresa do MOBRAL, no cumprimento das r.nnlidndes pura que
ele roi criado, e de que se vem desempenhando tão bem, até: agora. O
brasileiro tem capucidade criativa de resolver os seus problemas;
entendo que os nossos problemas rundamentnis, principalmente, o
du Educação, não são equacionados, ou, pc~o menos, atenuados, por
ralta de umu consciência- Governo e povo. Tenho dito isso repe·
tidas vezes. Veja V. Ex•: nós Unhamos milhares de brasileiros preci·
sande de se alrubetizarem. "Bolou-se" o MOBRAL, que começou a
cumprir uma bela missão, dando ensinamento runcionnl a uma par·
cela de brusileiros. Tínhamos um ensino tradicional, acadêmico, de
cultura gerul, de preparação de prorcssorcs c de pessoas que desc·
juvam c que tinham possibilidades de ingressar no Ensino Superior.
Sorriu o parque rubril brasileiro pela ralta de milo-dc-obra qualifi·
cada - u curônciu do elemento qualificado de nível médio c mesmo
inrerior. Criou-se a reforma educacional com o 5•, o 6• c o 7• graus,
dirigindo-se para despertar us vocações, e o ensino de segundo grau
com currlculum pror.ssionulizante, pois o Brasil precisa de técnicos
de nível médio. Quer dizer, nós temos capacidade c recursos. O
Governo, ugoru, ucubu de criar o programa de crédito educativo.

O Sr. Helvldlo Nunes (Piaul - ARENA) - Permite V, Ex•
uma ligeira intcrvençiio? (Assentimento do orador.) O tempo de
V, Ex• está u esgotar-se e não poderia deixar passar a oportunidade
de trazer os meus aplausos à campanha que V. Ex• vem descn·
volvendo, no sentido de que o MOBRAL cumpra exclusivamente as·
finalidades e os objetivos para os quais roi criado. Sei que V. Ext, a
esta altura, conta com o pensamento unânime desta Casa. Tive dú·
vidas durante algum momento, porque o Senador Evandro Carreira.
r.cou numa situação intermediária, mas agora, S. Ex• lhe traz a sua
solidariedade e, em conseqUência, V. Ex• f~ln em nome da Casa
inteira. Meus' aplausos, meus parabéns a V. Ex• que, tanto aqui
como rara desta Casa e, também, na Comissão de Educação e Cul·
turu do Senado Federal, sempre elevou a sua voz cm dercsa da prin·
cipul causa deste Pais, que é a educacional.

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) (Fazendo aoar as cam·
palnhas.).- O tempo do orador está terminado. Eu apelaria ao
nobre Senador que concluísse seu discurso, pois há vários oradores
inscritos.
O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina - MDB) - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente. Estou inscrito na seqUência.
Renunciaria ao meu direito de orador c transreriria o meu tempo ao
eminente Seriador João Calmon, pela importância do assunto que
uborda nesta tarde. Se houvesse é: claro, possibilidade regimental.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- O Regimento não per·
mite, mus o nobre orudor que está na tribuna ainda dispõe de lO mi·
nutos puru concluir seu discurso.
O Sr. Eveláslo VIeira (Santa Catarina- MDB) Senador João
Culmon, esse programa de crédito educativo, nós poderíamos levá-lo
a todos os Estados brasileiros c começar a exigir agora que, a partir
do ano que vem, os que freqUentarão as nossas universidades com
ensino gracioso, pussem tumbém a pagar o seu ensino; que recorram
os que precisarem do crédito educativo. E nós teríamos, a médio
prazo, recursos pura descer para o ensino de segundo grau, c, pos·
teriormente, daqui a 10, 15 ou 20 anos, ao de segundo grau. 'Há
soluçiio. Eu não entendo é: por que o Governo não tem coragem de
enrrentar o universitário que tem o ensino grutuito, Por certo, é: pelas
pPsições portentosas dos ricos. Não encontro outra justir.cativn,
nem explicução,
O SR. JOÃO CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Agro·
deço a V. Ex• niio apenas o seu aparte, mas a sua generosa iniciativa
de tentar transrcrir para mim o tempo que lhe seria destinado, após o
meu pronunciamc:nto.

Concedo, agora, com o maior prazer, ao Senador Evandro Car·
reira, o aparte que me solicitou.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas- MDB)- Nobre Senador
Joilo Calmon, interreri procurando auscultar melhor as intenções do
discurso de V. Ex• e agoru chego à conclusão, obediente a sua pala·
vra, e ü sua honestidade de propósitos, que hil uma intenção de burla
por parte dos responsáveis pelo Ensino Primário no Brasil. Sendo
assim, nessa intenção de mobralizar essas seis milhões de crian·
cinhus, eu fico do ludo de V. Ex• ln totum, e retiro aqui as minhas
palavras anteriores, porque essa intenção de burla, tão bem patenteada nu expressão de V, Ex•, não deixa outro entendimento, a não
ser uma 'luta r.gadul e frontal contra esta pretensão do MOBRAL.
Parabóns, nobre Seriudorl

O SR. JO,i\0 CALMON (Espirita Santo- ARENA)- Muito
obrigado a V. Ex• pelo estimulo das suas palavras.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho sido um soldado cntusias·
ta do Movimento Brasileiro de Alrabctização. Ainda no dia 8 do
corrente mês, reafirmei, aqui neste Plenário, que "o MOBRAL
merece o apoio entusiástico de todos os bons brasileiros, porque con·
seguiu umu proezu rara neste Pais: a empolgação do povo, a
mobilização comunitáriu." No dia 8 do corrente, a limitação do
tempo nu hora do Expediente não me permitiu completar as minhas
considerações, sobre o deplorável desvirtuamento das finalidades do
MOBRAL. Volto, agora, ao assunto rocalizandd dois novos
ângulos.
I)- Os Estatutos da Fundação Movimento Brasileiro de Aira.
betizaç1io estabelecem, claramente, o seu objctivo: alrabctização de
adolescentes e adultos. E mais: que seu Presidente eventual não pode
desviar recursos do MOBRAL para outro objetivo, como a alra.
betização de crianças na raixa entre 9 e 14 anos de idade.
Esse ilegal procedimento do Presidente do MOBRAL vai pro·
vaca r- como estou seguramente inrormado- o início de uma ação
popular, na Justiça do Recire, contra o MOBRAL.
2) - O outro aspecto envolve a violação de um artigo do Có·
digo de Processo Civil. Como não existe oficialmente o MOBRAL
lnranto Juvenil ou o Programa de RecuperaÇão de Excedentes, a que
não faz mínima rererêncin o relatório do MEC, sobre os cinco anos
de ntuação do MOBRAL, são assinados com as Prereituras nos Esta·
dos do Nordeste e do Norte, no mesmo dia, na mesma hora, dois
convênios, exatamentc com o mesmo texto, razendo Ídusào apenas a
adolescentes e adultos. Só há uma diferença entre eis dois convênios:
o número de alunos.
No caso especifico do convênio com a Prereitura Municipal do
Recire- que tenho em meu poder e incorporei no meu último pro·
nunciamento - alude-se a 8.500 alunos, c destina-se à alrabetização
de adolescentes e adultos. E o convênio que abrange 5,500 alunos
tem por objetivo alrabetizar crianças entre 9 e 14 anos. Esse prece·
dimento configura, claramente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um
crime de ralsidude ideológica, que nilo pode ficar impune. No Recirc
os jornais divulgam, nu sua primeira página, que existem 220 postos
para alrabctizaçuo dessas crianças, embora os convênios assinados
pelos Procuradores do Presidente do MOBRAL ocultem rraudu·
lentamente a sua idade.
Chamo a atenção do Senado para a extrema gravidade da
conduta do Movimento Brasileiro de Alrabctização. Tenho aqui, cm
meu poder. esses dois convênios assinados pelo Prcrcito do Rccirc e
pelo Secretário de Educação do Municlpio de Recire. Este, por sinal,
i: umu das figurns mais admiráveis deste Pais, o nosso brilhante
Ariuno Suassunu. Esses dois convênios ubrangem objetivos dircrcn·
tes: a ulrubetizução de udolcscentes e adultos e a alrnbctizuç~o de
criunçns, mus os convênios silo cxutumcntc igunis: o seu texto é: cxutu·
mente o mesmo, ati: porque o MOBRAL não poderia assinar convi:·
nios puro ulrubetizuçüo de. criunçus porque até hoje esse Programa
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-281não foi aprovado pelo Ministro da Educação, que, segundo os jor·
nnis de ontem, estaria disposto a reafirmar que, relativamente a essa
parte, isso deve ser considerado assunto encerrado.
As previsões feitas em 1975, pelo MOBRAL, sobre a eliminação
virtual do analfabetismo cm 1980, baseiam-se na manutenção do Pro·
grama de Recuperação de Excedentes, a que faz alusão não o rela·
tório do MEC, mas o relatório de 1974 do próprio MOBRAL, que
citei hoje, Se a condenação deste Programa, pelo Ministro Ncy
Braga for acatada p'lo professor Arlindo, teremos, sem dúvida ne·
nhuma, assegurada a eliminação dessa anomalia.
Entretanto, até.agora o Presidente do MOBRAL parece con·
tinuar a ignorar a decisão do seu superior hierárquico, o que levou o
eminente Senador Luiz Viana, num pronunciamento de extrema bra·
vura, à altura de sua extraordinária coragem cívica, a proclamar que
no Brasil de hoje estamos diante de um sério perigo, O Ministério da
Educação e Cultura connado a um homem da altitude do Himalaia,
um homem da mais alta capacidade intelectual c moral, o Ministro
Ney Braga, e um "superministério do MOBRAL". Falou o mestre!
Falou o mestre de todos nós; um homem que foi Governador do
Est~do da Bahia, onde realizou uma obra realmente notável, capaz
de garantir a perenidade do seu nome na história do sçu Estado.
Falou um ex-Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidêpcia
da República. Falou o biógrafo de Ruy Barbosa, de Machado de As·
sis e de Castcllo Branco. Falou o mestre c falou com a coragem que é
necessâria em alguns momentos, inclusive neste momento, pois ao
que parece dirigentes do MOBRAL resolveram dcsanar a autoridade
do seu superior hierárquico, do Ministro da Educação c Cultura,
Senador Ney Braga.
Srs. Senadores:
Baseando-nos nas previsões de erradicação virtual do analfabc·
tismo, em 1980, correremos o grave risco da repetição do nasco a q~c
assistimos em 1967. Um Governo sério, o Governo Costa e Silva, uni
grupo interministerial de trabalho sério, presidido por um Ministro
da' maior seriedade, Sr. Rondon Pacheco, previu a alfabetização de
quatorze milhões c quinhentos mil adolescentes c adultos ao longo
daquele governo e previu, também, que até o ano de 1975, estaria vir·
tualmente erradicado o analfabetismo no Brasil, Já estamos quase no
nm do uno de 1975, Srs. Senadores, e as estatísticas onciai~ indicam,
ainda, a existência de treze milhões de adolescentes c adultos anal·
fabetos, cm nosso País.

O SR. PRESIDENTE (WIIaon Gonçalns) (Fazendo aoar a
campainha)- Solicito ao nobre orador a gentileza de concluir o seu
pronunciamento, porque S. Ex• já excedeu o seu tempo, cm quinze
minutos c há outros oradores inscritos.
O SR. JOÃO CALMON (Espírito Santo Concluirei as minhas considerações, Sr. Presidente,

ARENA) -

Dizia cu que estamos correndo esse grave risco. Foi feita, agora,
no quinto aniversário de atuação cfctiva do MOBRAL, a previsão de
que até o fim ,desta década, até 1980, estaria virtualmente erradicado
o analfabetismo no Brasil ou reduzido o seu percentual a cinco ou
dez por cento.
Em todas as oportunidades tenho procurado exaltar a obra do
MOBRAL na alfabetização de adolescentes c adultos, destacando a
sua capacidade de mobilização comunitária em todos os municípios
do Brasil, sem exceção, Nos últimos 30 anos, a partir de 1945,
quundo o Fundo Nacional de Ensino Primário reservou uma pcrcen·
tagem de seus recursos para alfabetização de adolescentes c adultos,
surgiram, atuaram e entraram em colapso, cerca de 20 diferentes cru·
zadus, campanhas e movimentos, uns no sctor governamental c
outras no setor privado, relacionadas no livro do professor Celso
Kelly, "A Política de Educação".
Eis algumas:
I. Campunha de Educação de Adultos, lançada pelo Professor
Lourenço Filho;

2. Educação elementar de adolescentes c adultos, mantida pelo
Sistema Rudioeducativo Nacional - SIRENA - orientada pelo
Professor João Ri bus Costa;

3, Campanha Nacional de t:aucação Rural, criada junto ao
Ministério da Educação c Cultura;
4, Campan_ha par~ Erradicação do Analfabetismo, orientada ·
pelo MEC, destinada a executar projctos·piloto, que permitiriam
conhecer melhores métodos c processos a serem adotados para a ex·
tinção do Analfabetismo, cm 1958, Em 1961, ainda sob a orientação
do MEC, foi constituída a Mobilização Nacional Contra o Anal·
fabetismo.
5. Sancionada a Lei de Dirctrizcs c Bases da Educação Na·
cional, o Plano Nacional de Educação recomendou que, cm 1962,
parte dos recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário seria
aplicada nu Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo,
6, Extintas essas campanhas cm 1963, o MEC ensaiou, através
de uma Comissão de Cultura Popular, a implantação do "sistema de
alfabetizacào e educacão popular", método Paulo Freire,
7. Em 1965, o Plano Nacional de Educação de Base foi revisto.
8. Em 1966, o Plano Complementar constituiu nova cxpcriên·
cia.
9. O Decreto n• 60.464, de 14·3·67, estabeleceu os vínculos
entre o MEC c o MEB (Movimento de Educação de Base),
'lO, A Cruzada ABC, com recursos brasileiros c estrangeiros,
visava atender às populações analfabetas do Nordeste.
li. Merece registro, ainda, a Fundação João Batista do
Amaral, pioneira dos recursos audiovisuais, que se propunha
aplicar no campo da educação sistemática o poderoso impacto da
televisão, de acordo com as palavras de sua orientadora, a
Professora Alfredina de Paiva c Souza.
12. Na Guanabara, através da Rádio Roqucttc Pinto, a
professora Heloisa Tibau realizou, durante 3 anos, curso de alfa·
betização de adultos, e a professora Iracema Meirelles, criadora do
método "Casinha Feliz", para crianças, procurou adaptar o áudio·
visual para adultos,
13. Ainda na Guanabara, o Professor de Ciências Marcos
Expedito, produziu material variado, destinado à implantação do
audiovisual na educação cm geral, principalmente na educação de
adultos.
14. No Espírito Santo, foi lançada a campanha MOCCA
(Mobilização Contra o Analfabetismo), pelo Governado~ Cristiano
Dias Lopes,
Como se vê, são 16 experiências realizadas no campo da alfabc·
tização de adultos, Nenhuma iniciativa, entretanto, nascera com tão
enciente planejamcnto c dispondo de tão vultosos recursos como o
MOBRAL.
Para o êxito espetacular do MOBRAL nos seus primeiros anos
de utuução efetiva, concorreu, sem dúvida nenhuma, a feliz escolha
feita, pelo então Ministro Jarbas Passarinho, do professor Mário
Henrique Simonsen pura a presidência. Educador, economista, pia·
nejador emérito, Simonsen traçou um programa realista, com os pés
·fincados no chão.
Conforme salientei em meu discurso do dia 8, o problema é
extremamente complexo porque envolve a definição do conceito de
analfabetismo.
Existem as seguintes categorias perfeitamente definidas:
1. No mundo desenvolvido, considera-se funcionalmente
analfabeto quem tenha menos de 7 anos de escolaridade.
2. No mundo subdesenvolvido c em desenvolvimento,
considera-se semi·anulfabcto quem tenha menos de 4 anos de escola
lo antigo curso primário),
'
Como clussincar a criatura que tenha freqUentado apenas um
curso de 5 ou 6 meses ou de um ano (Educação Integrada)?
Que possibilidade de melhoria de salário há de ter uma criatura
com uma quulincação tão modesta?
No livro "Brasil em Questão", o Professor Tarcisio Padilha
reproduz uma pesquisa feita em 1924, na União Soviética, que

-282"atestou irrefruguvclmente o impacto da educação na produtividade'.', Os resuhudos foram os seguintes:
Um nnnfalbcto
uumentu a produção entre 12 a 16%, Com um ano de estudo
uumentu-se a produção até 30%. Com quatro anos de estudo
aumenta-se a produção até: 79% e com 7 anos de estudo aumenta-se a
produção até: 235%, Já com nove anos de estudo aumenta-se a produçqo até: 280% e com 14 unos de estudos aumenta-se a produção até
320%.
No Brasil, por outro Indo, Mário Henrique Simonsen c Langoni
concluíram de maneira inequívoca "que a maior escolarização gera
maior rendimento",
Basta registrarmos os quadros demonstrativos para verificarmos u inteira procedência da tese que atribui à educação função
relevante no cômputo geral da riqueza:
Renda relall>a por nl•el de eaeolarldade
(analrabetos- 1,00)

Analfabetos
Primário

Ginásio
Colegial
Universitário

1960

1969

1,00
1,91
3,98
4,83
10,15

1,00
2,13
4,28
6,10
15,13

Eis os dados da UNESCO sobre a evolução do analfabetismo
no mundo:

1950
1960
1970

Analrabetos

Perccnta1•m

Populaçio
adulta

700.000.000
735.000.000
783.000.000

44,3%
39,3%
34,2%

1.579.000.000
1.869.000.000
2.287.000.000

~ prevista para 1980 uma população adulta da ordem de
2.823.000.000, com uma percentagem de analfabetos, acima de 15
anos, da ordem de 29% (820 milhões de adultos analfabetos).

O nGmero de adultos alfabetizados aumentou, no mundo, de
mais de 600 milhões, durante os dois decênios considerados: entre
1950 e 1960 e entre 1960 c 1970 (250 milhões de primeiro decênio e
350 milhões no segundo decênio).
No Brasil o percentual de analfabetos acompanhou a tendência
mundial, registrada pela UNESCO ("Apprendre à être", pâg. 342):
1950: 50%;
1960:39% (no mundo, 39,3%);
1970: 33%(no mundo, 34,2%),
A UNESCO prevê que, entre 1970 e 1980, sejam acelerados os
esforços nu área do mundo inteiro, referentes ao ensino primário e à
alfabetização de adultos.
Hnvcrâ, na década de 70, um aumento de 500 milhões ~o nGmero de adultos alfabetizados e um uumento de apenas 37 milhões no
número de adultos unulfubetos.
A explosão ,populucionul í: responsável por essas cifras lcncbro"" de unalfubetismo.
A ruçu humana só em 1830 atingiu o seu primeiro bilhilo.
Apcnus um século depois, cm 1930, jú ulcunçuru a casa do segundo

bilhão. Em somente mais 30· unos - c não mais cm 100 unos alcançou o terceiro bilhilo. Em mais 15 anos, apenas, cm 1975, u ruça
humana atingiu o quarto bilhilo.
No caso do Brasil, a situução ainda é mais grave, exigindo uma
mobilização muito mais vultosa de recursos financeiros e humanos,
porque a percentagem da populuçijo entre Oc 24 unos era, em 1968
(últimos dudos disponíveis), de 61,7% contra 46,9% nu América do
Norte c 41,8% nu Europa- URSS.
Quando se realizar o Censo de 1970, sob a responsabilidade do
IBGE, será apurado o número real de analfabetos, sem indagação do
entrevistado sobre u sua diplomuçilo numa escola primária ou num
curso do MOBRAL com duração de 5 ou 6 meses. De acordo com a
definição do Decreto n• 57.895, de 28 de fevereiro de 1966 "por
unulfabctos se entendem lodos quantos não saibam ler c escrever por
falta de escolarização e, bem àssim, os que, embora tenham tido um
ou dois unos de freqUõnciu escolar, não dominem elementarmente a
leitura e a escrita e delas não possam fazer uso prático e quotidiano".
Segundo a UNESCO, dez unos após o lançamento da Cruzada
Mundial de Alfabetização, em 1965, cm Tcherun, ainda existem em
nosso planeta mais de 800 milhões de indivíduos analfabetos, cerca
de I/3 da população adulta do mundo- entre os quais estão 60% de
mulheres. Entre 1960 c 1970, aumentou de 40 milhões o nGmcro de
mulheres unulfabetas contra um aumcn\O de 8 milhões de homens
anulfabctos.
Nas próximas décadas, prevê a UNESCO um aumento da
massa analfabeta porque o ritmo de crescimento da população supe·
ra o esforço que está sendo feito em numerosos pulses. Como acontc·
ceu no Brasil, até: 1970, quando o MOBRAL começou a aluar
cfctivumentc, a percentagem de analfabetos caiu, mas a massa
anulfabeta, em números absolutos, aumentou.
Eis os dados brasileiros, fornecidos pelo IBGE:
,1940- 13.280.000
1950- 15.272.000
1960-15.816.000
1970- 19.937.000
O percentual de analfabetos baixou de 56% em 1940 para 50%,
cm 1950, 39%, em 1960, 33%, cm 1970.
Há um outro exemplo a invocar, ulí:m do de Costa Rica,
anteontem citado num discurso 'do nobre Senador Jarbus Passari·
nho. No México foi lançado a Campanha Nacional contra o
Analfabetismo no dia 21 de agosto de 1944, Vinte c um anos depois,
cm 24 de fevereiro de 1965, o Censo Geral da populaçilo do México
indicava u cxistõnciu cm todo o país de 6,733.217 analfabetos (25,88
por cento) acima de 15 anos de idade,
Em números absolutos, aumentara u massa analfabeta, apesar
dos seguintes futorcs favoráveis:
I. O Presidente da Campanha Nacional contra o Analfabetismo cru o próprio Presidente da República,

2. O responsável principul pela Campanha em cada Estudo cru
o Governudor.
3. Nenhum projeto de obra pública era aprovado sem o atestudo pussudo pelo Ministro du Educação, confirmando que o empreendimento não violava u prioridade número um usseguradu ao esforço educacional.
4. A Campanha se estendera u um período nilo de 5 unos ou de
lO anos, mas de 21 unos.
Essu experiência nilo desanimou o México que, entretanto, pus-
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sou u definir da seguinte maneira as principais finalidades de seu es· de maio de 1973, referiu-se ao prazo necessário pura ser feita uma
forço:
correta avaliação dos resultados do MOBRAL, inclusive, evidente·
I. Secar u fonte do analfabetismo na idade escolar.
mente, cm termos de maior ou menor percentagem de regressão ao
2. Diminuir o fndicc de analfabetismo entre a população de I 5 unulfabetismo. Simonscn estimou esse prazo cm cinco anos, O.
a 49 unos.
MOBRAL tem divulgado os fndiccs de evasão c de reprovação dos
3. Tornar duradoura a aprendizagem da leitura c da escrita,
alunos que freqUentam seus cursos, A partir de 1975 o MOBRAL,já
4, Favorecer a integração dinâmica da personalidade dos alfa· poderá, através de sua rede que abrange todos os municfpios, sem
betizados e propiciar o incremento de seu acervo cultural.
exceção, c de seu serviço de computação de dados, apurar qual o per·
5, Converter os alfabetizados em elementos conscientes, ati vos centual dos seus diplomados cm 1970 que não regrediram ao analfa.
·'c eficientes dentro da vida e do desenvolvimento geral de sua comu- betismo em 1975, Em 1976 a apuração se fará cm relação aos di·
nidade c proporcionar·lhc instrumentos para trabalhar, produzir c plomados de 1971 e assim por diante.
consumir mais e melhor.
A regressão ao analfabetismo existe no mundo inteiro c cvidcn·
O nosso MOBRAL, através do Programa de Atividadcs Cul· temente o Brasil niio constitui cxccção, apesar de todas as medidas
tu rais, que dispõe de dois tipos de unidades•(A MOBRALTECA c o acauteludoras tomadas pelo MOBRAL. Na UNESCO há uma do·
POSTO CULTURAL), procura evitar um alto índice de regressão cumentação que mostra que até camponeses italianos, que haviam
ao analfabetismo, Utiliza ainda outro instrumento precioso - o feito um curso primário de 4 anos, haviam voltado, IS anos depois, a
Curso de Educação Integrada- com a duração de um ano, propor· ser analfabetos, Evidentemente, os fndiccs de regressão ao analfabc·
cionado através de convênios que assina com as Secretarias de tismo são mais elevados na área rural. Os exemplos de Costa Rica c
do México devem ser lembrados,
Educação.
.Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário que, na hora das
previsões irrealistas, não esqueçamos a doutrina da Escola Superior
de Guerra, definida numa conferência a que assisti, proferida pelo
Ministro Carlos Veras. "A doutrina da Escola Superior de Guerra
procura alertar os brasileiros contra o perigo da euforia cstatfstica c
da euforia desenvolvimentista, que podem levar o nosso povo a um
oco-ufanismo altamente indesejável".

Outra excelente arma na luta contra a tendência de regressão ao
analfabetismo, após cursos com a duração de apenas 5 ou 6 meses, é
o Programa de Profissionalização, com a implantaçi!o de Postos de
Emprego.
Os convênios entre o PIPMO (Programa Intensivo de Prcpa·
ração de Milo·dc-Obra), abrangendo inicialmente 70,000 mobra·
lenses, se multiplicarão, sem dúvida nenhuma.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

A partir de 1975, o MOBRAL dinamizou o Programa Divcrsifi·
cado de Ação Comunitária, com a colaboração do FUNRURAL,
INPS, ABCAR, INCRA, LBA, e, acima de tudo, da comunidade.
O Professor Simonscn, então presidente do MOBRAL, ao

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR

Eliminado, definitivamente, da estrutura do MOBRAL a ex·
cresci:ncia do Programa de Recuperação de Excedentes, esta bcne·
mi:rita instituii;ão há de continuai a merecer, como até agora, a inte·
gral cooperação de todo o povo até que seja atingido, no Brasil, o
ideal da universalização da escola primária. (Multo bem! Palmu.)

JOÃO CALMON EM SEU DISCURSO:

QUADRO I
BRASIL: RECURSOS POBLICOS APLICADOS EM EDUCAÇJ.O EM BELAÇ.lO AO PRODUTO INTERNO BR11TO
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murcante. Em contrupartida, vai aumentando a escassez de
alimentos. Hoje, os grundes estadistas se preocupam com o problema da escassez de ulimentaçuo, cm busca, inclusive, de uma fórmula para o grave problema que se amplia a cada di~. Ainda
recentemente, utravé:s de uma revista, tivemos oportuntdadc de
tomur conhecimento de que um eminente médico, um cientista
inglês, estuda a possibilidade de se conseguir a redução da estrutura
do homem, pura que ele, em se tornando pequeno, possa comer
menos e ocupar menos espaço.
O Brasil tem terras abundantes, grandes áreas férteis, o~tras
menos l'é:rteis, mas, para cobrir as deficiências das áreas menos
férteis, temos corretivos, fertilizantes. Temos um trabalhador rural
dedicado e as condições essenciais para transformar este País num
alto celeiro agrícola do mundo, capuz de fornecer mais ali~entução a
um brasileiro mais sadio, e conseguir excedentes exportáveis, cm prol
da melhoria do padrão de vida da nossa gente.

Várias medí.dus terão que ser adotadas no sentido de. se estruturar u sociedade ruralista, em busca destas conquistas. Não vamos, nesta oportunidade, falar da necessidade de se ampliar a rede escolar, criando-se novas e melhores oportunidades pura as crianças da
área rural; não vamos falar da necessidade de se estabelecer preços
mínimos mais compensadores dos produtos da agricultura; não
vamos falar da necessidade de se acelerar o processo de eletrificação
rural e de outras medidas indispensáveis; mas fixar-nos naquele fator
que consideramos mais importante para o desenvolvimento du
agropecuária brasileira ou da comercialização principalmente, na
defesa do p~queno produtor. IÕ o nosso agricultor do interior de
Santa Catarina, de Minas Gerais ou de qualquer Estudo brasileiro,
que, por não encontrar o sistema de comercialização adequado c que
dê apoio à sua utívídade, vai, a cada dia, se empobrecendo, vai, a
cada dia, se decepcionando, abandonando as suas terras rumo à cidaFONTE: Unesco-1972
de, aumentando a população. urbana. Em síntese, vai agravando
uma série de problemas nos centros urbanos, e, simultaneamente es·
O SR. PRESIDENTE (WIJ110n Gonçalves)- Concedo a
vaziando
o campo e reduzindo o crescimento da produção agropalavra ao nobre Senador Evclâsio Vieira.
pecuária neste País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o II PND fazia previsão de um
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina-MDB) (ProllliJI·
ela o seaulnte dlscur110. Sem redsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. crescimento da ordem de 7% da nossa agropecuária, no mínimo.
Hoje, as autoridades do próprio Governo já começam a admitir
Senadores:
que o crescimento du nossa agricultura não ultrapassará os 4%. Uma
Temos tido profunda sensação cm ouvir magnffico.s pronunciadas razões, voltamos a dizer, é o problema du comercialização.
mentos nesta Casa, a respeito de todos os assuntos que interessam ao
Citaria, aqui, como ilustração, o que ocorreu em vários estados brapovo ·brasileiro, bem assim participado de reuniões das Comissões
sileiros no início deste ano, cm que os produtores de batata inglesa
Técnicas, que nos têm proporcionado valiosos subsídios, de que nós
tiveram uma safra excelente, mas não conseguiram os preços, pelo
temos valido para bem desempenhar a nossa missão nesta Casa.
menos, que remunerassem o seu trabalho e o seu capital, sem falar
Ainda na manhã de hoje, por iniciativa do nobre Senador
nos juros pagos pelos empréstimos realizados.
Orestes Quércia, Presidente da Comissão de Agricultura, assistimos
A batatinha, no inicio da safra, foi vendida a 40,45 ou 50 cruzei·
a uma importante reunião, no "Auditório Milton Campos", a que
ros a saca, mas chegou a ser vendida a seis cruzeiros a saca, tendo-se
compareceram o Dr. José lrineu Cabral, Presidente da Empresa
u impressão de que com esse decréscimo violento do preço o
Brasileira de Pesquisa Agropecuâria (EMBRAPA) c o Prof. Almiro
consumidor fnsse beneficiado, o que não ocorreu. Ela foi vendida a
Blumenshein. representando o titular da Empresa Brasileira de Assisquatro cruzeiros o quilo! Em razão dessa situ~ção, o agricultor, no
tência TCcnica e Extensão Rural (EMBRATUR). Estes eminentes
interior de Santa Caturina, especialmente na área dos Municípios do
professor~s discorreram, longamente, a respeito de assuntos da agroAlto Vale do ltajui, no Paraná, em Silo Paulo e no Sul de Minas, teve
pecuária brasileira, das intenções daqueles órgãos, transmitindo ao
que vender propriedades para poder resgatar seus compromissos
Plenário várias informações valiosas, algumas até que nos surpreencom estabelecimentos oficiais. Este ê um ponto e poderíamos fazer
deram pelo curúter de íncdítísmo - a fornecida pelo Presidente da
uqui o desfile de uma série de produtos que têm sofrido constanteEMBRAPA, de tamanha importância para o Brasil. Declarou S. S•
mente llS mesmos problemas.
que a EMBRAPA dispõe de apenas cinco mil técnicos, quando
Defendemos, por isso, a necessidade urgente de o Governo Fedeveria ter, no mlnimo, quarenta mil.
derul
criar umu empresa de economia mista ?e grundc porte para
Niio é nosso propósito, Sr. Presidente, enfocar os assuntos tratados naquela importante reunião, mas sim falar sobre a comcrciuli~a atuar nu compru e nu comercialização dos produtos ugropecuários,
uma empresa de alto porte, funcionundo em sintonia com o Departaçrto para os produtos da agricultura.
O Brasil tem um crescimento populacional fantástico. Já ultra- mento Promocional do ltamarati, com o Banco do Brusil e com us
passamos a barreira dos cem milhões e dentro de vinte c cinco anos cooperntivus municipais c regionais; empresu que pudess7, tumbém,
se encurregur du construção c impluntuçüo de redes de stlos, de urteremos mais de duzentos milhões de brasileiros. Esse crescimento
muzéns; que pudesse fazer o trubalho de fornecimento às grundes
demográfico se registru nos pulses subdesenvolvidos e igualmente
ccntruis de ubustccimcnto c u colocuçl\o dos excedentes: que, uindu,
nos cm dcscnvolvimcrito, umu vez que essu é a sua cuructcrfsticu
sintonizada com o Departuménto de Promoções do ltamurati, pudes-
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poderia, através da divulgação, incutir, induzir, levar hábitos de
ulimentuçilo uo próprio povo brasileiro,
Recentemente, quando estivemos cm Boa Vista, tomamos
conhecimento de que o'povo de Roraima, na sua muioriu, nilo produ·
zia, não desenvolvia a avicultura, não desenvolvia a pecuária leiteira
c importava ovos e leite da Venezuela; não comia verduras, porque
não tem o .hábito de uma ulimentaçilo melhor.
1::, no nosso entendimento, uma empresa do Governo que po·
dcrá vir a equacionar o problema da comercialização neste País, que
é o culcanhar-dc·aquilcs da agricultura brasileira.
i\lguém poderá surgir, logo, com a indagação: Mais uma
empresa estatal1 Mais um passo no campo da estatização? Mas eu
indago, tambi:m, Sr. Presidente c Srs. Senadores: o Governo já não
compra e vende a carne, o soja, o milho, o arro'l., n cebola~ Agora
mesmo, estú-se tratando da importação de uma remessa de cebola.
Não compra a batatinha? Nilo é o Governo quo compra c vende o
açúcar, o café? Não é o Governo quc.assumc o grande ônus pelas
grandes angústias do povo? Não é ele que tem que dar a solução?
Ora, se o capital privado tem-se mostrado incapaz ou dcsintcrcs·
sado de ingressar na área de comercialização dos produtos agrícolas,
entendemos nós que deveria o Governo entrar nela, na tentativa de,
se não solucionar, pelo menos suavizar o problema do nosso agri·
cultor.
O Sr. Orestes Quércla {Silo Paulo- MDB)- Permite V, Ex•
um apartc1
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Ouço,
com o maior prazer, o nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr, Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- Nobre Senador
Evelásio Vieira, quero, inicialmente, agradecer a V. Ex• pela gcntilc·
za de ter citado no seu discurso um empreendimento que a Comissão
de Agricultura realizou, convidando os dirigentes da EMBR.i\PA e
da EMBRi\TER. pura demonstrar aos Senadores o que se realiza, em
termos de pesquisa c cm termos de assistência agropccuárin, por par·
te do Governo Federal. i\companho o discurso de V, Ex• com a
maior atenção, porque é um assunto que me interessa muito, não fosse o fato de ser cu o Presidente da Comissão de· Agricultura destaCa·
sa. Realmente, quero concordar com V. Ex• no sentido de que o gra·
ve problema da agricultura brasileira diz respeito à comercialização:
falta de armazéns, falta de silos, falta de assistência - cxatamcntc
nesta parte mais importante- que é a da comercialização. Tenho a
impressão de que a política de preços mínimos teoricamente é a solução que o Governo poderia proporcionar à agricultura, se funcionasse a contento, se funcionasse realmente da maneira como deveria
funcionar. Talvez fosse um grande passo no sentido da proteção da
comercialização dos produtos da agricultura cm geral. O que ocorre
é que o Governo anuncia o preço mínimo para determinado tipo, pa·
ra determinada qualidade de produto. Vamos supor, o algodão,
Mas, dificilmente o produtor de algodão obtém do Banco o preço
mínimo pura o seu produto na ocasião em que ele coloca o produto,
na altura em que o produto deve ser colocado- c nilo nu altura cm
que o Banco pode colocá-lo, cm níveis menores onde o financiamento, a proteçiío, o preço silo menores. Daf concluir-se que o que não
funciona é a politica de preços mlnimos. Acompanho o desenrolar
do pensamento de V. Ex•, no sentido de estabelecer uma grande
empresa que comercializasse o produto. Não sei, nu minha modesta
opiniilo, se seria a solução, mas concordo com V, Ex• cm que algu.
ma coisa de profundo, de grave, de muito grande deve ser feita pelo
Governo, no sentido de proteger a agricultura brasileira. Lembreime, nu purte du manhil de hoje, do discurso do Sr. Secretário de Esta.
do americano, nu abertura da Assembléia Extraordinária da ONU,
em que o Sr. Henry Kissinger salienta a grande importância da
agricultura, da pesquisa, du mesma forma que o Sr. Ministro Mário
Simonsen, em seu pronunciamento do Diu 7 de Setembro, fez salientar. Realmente, hú uma predisposição no sentido de proteçiio à
agricultura. O que o Governo tem que fazer é avançar profundamente nesse campo. Não sei seu solução seria a instituiçiio de uma gran-

de empresa que comcrcializussc todos os tipos de produtos. Acho,
cm principio, que a solução, pelo menos uma etapa no caminho da
solução, seria uma politica de preços mfnimos·quc desse condições
ao agricultor de encontrar proteção para o preço do produto do seu
sacrifício, do seu trabalho. Portanto, queira aceitar V. Ex• o nosso
apoio ao desenvolvimento dessa tese, tilo importante para a aluai ·
situaçilo nacional, porque é mais importante para a conjuntura mundial do momento.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Sou
muito grato ao aparte de V. Ex•. Ao cnfocar este assunto comercialização, que í: um.a tese que acho válida, estou buscando alguém que
prove o contrár10; estou levantando o problema, simultaneamente,
no sentido de buscar conscientizar o Governo, ·
. V. Ex• falou cm silos c armazéns. A perda de safras, no Brasil, é
da ordem de 30% a 40% em razão principal da falta de uma rede
adequada de armazéns c silos. A Canica estrutura que temos o único
sistema que temos é para o café, Isto provavelmente porque ~s que se
dedicam à cafeicultura são muito chegados ao Governo, de posições
politicas fortes e têm um poder de pressão maior. Para eles existe 0
sistema estruturado; para o produtor media c o pequeno, nã~ existe.
Preços mfnimos. Eu discordo de V. Ex• O Governo diz que 0
preço do soja i: tanto; diz que o preço do feijão é tanto, do milho, do
urrai. Mas como pode o Governo cumprir, se não tem os instrumentos pura realizar a venda do produto1 Ele precisa é dessa estrutura
dessa empresa de comercialização. Pois o capital particular não vc~
para .essa área. i\lguns entram com o sentido apenas de ganhar, de
espoliar o pequeno produtor. 1:: o caso do Estado de São Paulo, onde intermediários que comercializaram a batatinha ganharam 530%;
este o lucro dos intermediários em São Paulo. Provavelmente cm
Santa Catarina e Minas Gerais deve ter sido maior,
(i preciso eliminar o intermediário ganancioso. Principalmente,
é necessário preparar a estrutura de comercialização para o
agricultor ser motivado; para ele ter um preço pelo menos compensa·
dor do seu ~rabalho, do seu capital, pura ele ter perspectiva; para
que ele conSJga, com o produto, do seu trabalho, buscar seu melhor
bem-estar material e espiritual; para que ele tenha maior estímulo
para continuar nu exploração da sua terra, desenvolvendo-se na sua
área, não sofrendo as frustrações constantes que o levam a deixar o
interior, indo pura a cidade, provocando um crescimento explosivo.
E a própria capital do Estado de V. Ex• é o exemplo mais frisante.
O Sr. Orestes Quércla (São Paulo- MDB)- V, Ex• permiteme outra interrupção?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Com
muítoprazer ouço novamente V. Ex•
O Sr. Orestes Quércla (Silo Paulo - MOB) - V. Ex• disse,
num determinado trecho do seu contra-aparte, do seu pronuncia·
menta, que discorda. Talvez cu nilo me tenha expressado bem. A po·
lítica de preços mínimos que deveria ser adotuda pelo Governo í: a
que anuncia o slngan governamental: "Plante, que o Governo ga·
rante". Quando o Governo especifica um preço mínimo, significa
que ele paga aquele preço se o produtor- agricultor ou pecuarista
- quer vender; ou seja, o Governo garante, por exemplo, 700 cru·
zciros pela saca do café c o cafeicultor que quer vender seu produto,
o faz uo Governo a 700 cruzeiros. Mus esta politica de preço mlnimo
realmente não é seguida, Por exemplo: existem diversos tipos de algo·
dão, mas o banco só financia o do tipo menos privilegiado. Em razão
disto, o produtor ni1o tem condições de vender no Governo, porque
o preço é bem menor do que o cotado, tanto no mercado nacional,
como no internucionul. Esta polftica de preço mlnimo deveria ser lc·
vuda em conta, em profundidade, pelo Governo. V, Ex• salientou o
caso do cafi:, Os cafeicultores têm muitas reclamações contra o Go·
verno. Vejii V, Ex•, num rucioclnio rápido, muito simples, muito
singelo: o preço do café no mercado internacional està por volta óe
900 cruzeiros u saca. Recentemente, a tragédia da geada acabou com
o cufé do Puruná, praticamente com 70% do café de São Paulo e

-286tumbém com parte do café de Minas Gerais; conseqUentemente,
houve um aumento muito grande no preço do cale. O Governo tem
quinze milhões de sacas cm depósito, c pagou 300 cruzeiros a saca.
Hoje o preço é 900 cruzeiros. O Poder Público ganhou 600 cruzeiros
só no café que está depositado; só no café do !BCI Isso equivale a
nove bilhões de cruzeiros de lucro. Simplesmente porque houve a
geada. Agora, o Governo coloca à disposição da cafeicultura oito
bilhões e cem milhões, dando a entender, enfaticamente, que desta
forma está protegendo a cafeicultura. Veja V. Ex• que só o lucro que
o I BC teve com o café estocado, que comprou por 300 cruzeiros c vai
vender por 900 alcança 9 bilhões de cruzeiros. Usará então oito
bilhões e cem milhões desse lucro fabuloso para financiamento. Não
é pára dar a ninguém; é para financiar a juros baixos, mas financiar.
Dinheiro que depois retorna ao IBC. No que tange ao cale, o
Governo tem feito alguma coisa de concreto, de positivo, de
decisivo. Observe V. Ex• que o cale tem maior estruturação. ~o produto responsável por trinta c poucos por cento da nossa exportação.
ConseqUentemente precisa ter uma inf~a-cstruturn de protcçã.o
grande, e mesmo assim, não consegue impor ao Governo a nccesSI·
dade da proteçilo ao cafeicultor brasileiro. Se o cafeicultor, com
todas essas condições não consegue do Governo a proteção ne·
ccssária, o que se dirá do produtor do arroz, do produtor de milho c
de tantos outros produtores agricolas neste Pais. r, oportunissimo o
discurso de V. Ex•, no sentido de levantar, nesta Casa, a imperiosa
necessidade de o Governo dedicar sua atenção aos dramas da cultura
brasileira.
O Sr. VIramo nwon (Ceará- ARENA)- V. Ex• dá licença
para um aparte, nobre Senador?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Ouço
com prazer o aparte de V, Ex•
O Sr. Vlranto nwora (Ceará - ARENA)- Vamos dividir a
oração de V. Ex• em dois grandes planos. O primeiro, expositivo:
são idéias que recebemos, acolhemos c transmitiremos ao Governo.
O segundo, o critico, aliás endossado com mais veemência pelo
ilustre representante de São Paulo. Inicialmente, o cale representa
hoje apenas 12,3% de nossas exportações, c não 33% como S. Ex•
ufirma. O cafí: tem, não de hoje, pois sempre o teve - o amparo do
Governo. E, nobre Senador, o que seria de toda a agricultura nordestina se não houvesse a polftica de preços mfnimos7 O exemplo es·
tamos agora vendo quando- apesar de todas as reclamações- o
Nordeste foi salvo pela compra do Governo, pelo Banco do Brasil,
do seu algodão, da sua cera de carnaúba, do seu sisai, de sua
mamona, Agora, a parte relativa à companhia que V. Ex• advoga
constituída seja. Examinemos por que o Governo não tem silos nem
armazéns cm todas as localidades para que, armazenados estes produtos disseminados pelo hlnterland brasileiro, pudesse praticar com
mais cficiéncia a política, aqui atribuída, de preços mínimos. Por
uma razão simplíssima: falta de dinheiro. Esse programa de silos. e de
armazéns requer quantias fabulosas, Só progressivamente, com bastante tempo, conseguiremos chegar a resultado satisfatório. Quanto
à companhia que V. Ex• advoga, nós pessoalmente seguimos prazcrosamente a linha abolutnmcnte estabelecida pelo 11 PND, privativista que somos. Mesmo se ní\o a seguíssemos, dirfnmos a V. Ex•
que criar uma companhia seria instituir o verdadeiro monopólio da
comercialização de todos os produtos ngrlcolas no Brasil, uma
façanha dcsafiudora de gerações. Nilo poderia um Governo, com
prioridades absolutas c bem mais prementes a resolver, extrair todos
os seus recursos e, emitir a rodo, para criar - ní sim - essa companhia que seria um verdadeiro polvo em todo o Brasil. Óbvio que,
quanto à exportação e a determinados produtos cm sua comercialização, o Brasil já entra - pelo seu Governo Federal - cm nção.
Vemos o íAA, o íBC. Mas perguntamo-nos: esses portos, esses tcrmi·
mais, esses armazéns, esses silos, no caso do caf'é, como foram feitos?
Â custa de grandes recursos que o Governo deveria obter de algum
lugar. Como pudemos fazer o nosso Plano Siderúrgico, nossa reforma do Plano F'erroviúrio, scnilo utilizando a poupança interna, da

qual a externa é apenas um pequeno complemento? Realmente,
temos a dizer, aqui, cm nome do Governo: o problema é que a mesa
é grande c a toalha é curta. Já muitíssimo se fez por isso, c desafiamos que uprcsentem qualquer Governo, nesta República, que
tenha procurado fazer, pela agricultura, mais do que fez o ntunl Governo Geiscl. Desculpe-nos a prolixidade do aparte, mas procuramos
resumir diversos assuntos parn responder ou tentar responder, de
uma vez só.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) - O
nosso grande interesse, eminente Senador Virgllio Távora, é exnt~
mente o estabelecimento do diálogo, do debate, pnrn buscarmos o
melhor caminho.
O Sr. Vlrgnto Tbora (Cearã- ARENA)- E isso obteve.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) Preços mfnimos que o Governo tenha oferecido, não discordo.
Apenas acho que o Governo deveria ter uma estrutura adequada, um
suporte para· oferecer sempre preços melhores. Muitas vezes os
preços não silo compensadores, os preços mfnimos que o Governo
oferece não pagam, não são suficientes para remunerar o produtor
em relação ao seu capital, no seu trabalho, nos financiamentos e
outras despesas que ele tem.
O Sr. VIramo T'•ora (Ceará - ARENA) - Vê V. Ex•,
eminente Senador, mais uma vez interferindo no discurso que, nesta
tarde, com tanta oportunidade V, Ex• profere, que é dillcil contentar
a humanidade. Há pouco ouvimos de um ilustre companheiro do seu
Partido - que aqui não está mais presente - uma verdadeira
apologia do soju que devia substituir a nossa produção de trigo. O
Governo - veja bem V, Ex• - monta uma estrutura para ter uma
auto-suficiência de trigo, dentro de um prazo de dois anos. Ele não
comandou o cêu para ter havido aquela geada ~ neste ponto parece- o Governo c a Oposição estão de acordo, ainda não temos
esse poder divinatório. Mas, para montar uma estrutura dessas, o
que tem de fazer? Tem que construir estaleiros, armazéns, financiar
essa produção, que não é financiada de oitiva; são preços
examinados à custa de apropriações feitas rigorosamente com um
lucro assegurado ao produtor. Há uma geada dessas. A primeira providência do Governo é procurar, dentro das suas limitações, dar
aquilo que ele acha é o suporte mínimo para o agricultor poder
continuar na sua faina diária. O nosso problema- dissemos desde
que chegamos ao Senado - Pnfs continental, estamos, agora, só
agora, tentando sair do estado de extrema pobreza com que sempre
se defrontou a nossa economia. As necessidades silo imensas; as dis·
ponibilidades, bem reduzidas. O Governo procura, cm termos
absolutamente frios, fazer um plnncjamento, em que sejam atendidas
aquelas necessidades mais sentidas do homem. Temos um exemplo
clássico- e dizíamos que era pena o eminente Senador Leite Chaves
estivesse ausente, mas vemos S. Ex• chegar a este Plenário. - Há
dias S. Ex• focalizou a questão do bóia-fria. Realmente, é um problema. Hoje- podemos afirmar à Casa - o Ministério do Trabalho
está ao têrmino de uma pesquisa em profundidade nos Estados de
Pernumbuco, São Paulo c Paraná, para, cm equacionando, não
ligeiramente o problema, mas dentro das suas possibilidades, dar, se
possível ainda este uno, um contributo ao esclarecido espírito deste
Congl'esso, para, em forma de um projeto, ver atendida essa reivindicação desses trabalhadores. Pode não ser o ideal que eles queiram,
mus é dentro daquilo que os recursos do Governo permitem. Falouse, aqui, du loucura que era termos baseado -c junto de V. Ex• está
um mineiro que vai entender muito bem a que nos estamos referindo,
pelo simpósio u que deve ter assistido dias atrás - termos baseado
toda nossu malha de comunicações no setor rodoviário.~ muito fllcil
compurar o que representa uma toncludu transportada por ferrovia,
por rodovia c por cabotagem, Já estamos cansados de saber. Mas o
que ningui:m diz i: quanto custa um quilômctro de estrada de ferro, o
quanto custa um quilômetro de estrada de rodagem, mesmo
usfaltuda. Só pura termo de comparação, permitimo-nos repetir u
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vezes temos certeza de que o será nesta Casa, a Ferrovia do Aço, só
no primeiro trecho, vai representar investimentos maiores do que,
praticamente, aqueles gastos com a trama rodoviária feita nos dez
anos de Governo du Revolução. Realmente sentimos, sabemos quais
são as melhores soluções. Não tenha dúvida, o Governo não está
insensível u isso. Quem pluneja estabelece prioridade; prioridade,
opções, e u opção é escolha de um em detrimento do outro. Isto é o
que o Governo tem procurado fazer. As achegas que V. Ex• traz cm
seu discurso- nu primeira parte, bem entendido, já que na segunda
delas não concordamos, V. Ex• já o sabe pela nossa oração - são
mais outros contributos para o exame, sem paixão, das necessidades
reais do País. Queríamos deixar bem claro a V, Ex•: nunca houve
um Governo du República - e desafio contestações - que
procurasse ajudar tanto o setor agrícola quanto o utual Governo
Geisel.

Governo que nós, mtneJros, gostaríamos que essa ferrovia nilo
transportasse apenas o nosso minério. O empobrecimento, cada vez
mais crescente, das nossas Minas Gerais, é: porque, quanto levam o
nosso minério, pouco coisa retorna ao nosso Estado, Então, nossa

csprança é que um dia, realmente, os produtos siderúrgicos de Minas
Gerais possam ser transportados por essa Ferrovia do Aço. Voltun- ·
do à agricultura, V, Ex•, falou sobre o problema da batata inglesa.
Lembro-me do sofrimento dos produtores mineiros com a
comercialização desse produto, em 1974. Falou-se, aqui, do esforço
do Governo pura com u agricultura e reconhecemos esse esforço.
Ainda há pouco era um Senador da Aliança Renovadora Nacional,
o ilustre Senador Paulo Guerra, quem lembrava que a economia do
Nordeste, no setor da agricultura, cresceu, até agora, menos de I%.
Outro dia, quando falávamos sobre pronunciamento de S. Ex• o Sr.
Ministro das Relações Exteriores, deu S. Ex• um aparte, protestan·
do contra a importação, pelo Governo brasileiro, de cebola. Disse o

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Nós, eminente representante pernambucano do prejuízo que essa importa·
Senador Virgílio Távora, não temos sido felizes no estabelecimento ção traria aos nordestinos. Então, quando se fala nesse esforço
governamental- que reconhecemos- quando se fala em planejadas prioridades dentro das prioridades.
Provavelmente já teríamos constituído uma grande empresa mento, gostaríamos de lembrar que ao próprio Governo, daqueles
para operar no setor da comercialização dos produtos primários se que o representam nesta Casa partem essa lamúrias sobre o não
tivéssemos deixado de lado a Rodovia Rio-Santos, que está custando crescimento du agricultura nordestina, lamürias, sobretudo, contra a
cinco milhões de cruzeiros o quilómetro; se tivéssemos deixado de importação de cebola. Meus parabéns a V. Ex• pelo pronuncialado a Ponte Rio-Niterói, que não está cumprindo a finalidade mento.
para a qual foi construída; se tivéssemos deixado de ludo, num plano
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) secundário, a rodovia paralela ao Rio Madeira, Manaus-Porto Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•.
Velho; se tivéssemos deixado de lado a grande parte da TransamazôOuvirei, novamente, o nobre Sr. Senador Virgllio Tâvora e,
nicu, que não vai ter finalidades nos próximos anos, a não ser daqui a posteriormente, o Senador Orestes Quércia.
20 ou 30 anos: e provavelmente poderíamos iniciar a grande
O Sr. Virgilio Távora (Ceará- ARENA) -Inicialmente, Senaempresa, de grande porte, pura ser um instrumento de desenvolvi- dor Evelásio Vieira. já, ouvimos percutido aqui, uma, duas, três ou
mento acelerado du nossa ugropecuária.
quatro vezes, o problema da Rio-Niterói. Realmente, se V. Ex•
Os nossos produtos industrializados têm dificuldade de com- acha que só com os recursos da Rio-Niterói seria resolvido o propetição no exterior. O Governo subsidia, para podermos vender o blema da agricultura brasileira, vamo-nos sentar a uma mesa, com
nosso produto nu África, na Europa, nos Estudos Unidos, no um computador de lado, e verificaria V. Ex• que isto é uma gota
Canadá. Oi'a, sabemos que há escassez, cada dia mais, de alimen- d'água. No entanto, não podemos deixar de ouvir em silêncio a parte
tação no mundo. Por que o Brasil não aproveita esta oportunidade relativa à Trunsumazônica e, principalmente, à Rodovia Porto
para entrar, agressivamente, neste campo? Sabe V. Ex•, nobre Velho-Manaus. Eminente colega, essa rodovia faz parte de um
Senador Virgílio Távora, como profundo economista que é de fato- trecho, num compromisso internacional que o Brasil assu!lliu - e
se não é: de direito é: de fato um grande economista c tem dado não foi o Presidente Geisel que o fez; vem de há muito -com rela·
magníficas lições de economia nesta Casa - é .muito mais rápido o çào à ligação usfálticu entre Brasília e a Capital da Venezuela. Pordesenvolvimento da agropecuária do que o do Setor Industrial.
tanto, faz muito bem o Governo em honrar esse compromisso, cujos
fô por isso que defendemos uma empresa dé grande porte pura resultados aparecerão breve. Da mesma maneira, gostaríamos de
utuar no sctor du comercialização. Ela iria dur preço melhor ao dizer, pura ficar nos Anais desta Casa gravado.
produtor, ela iriu diminuir o êxodo rural.
Assim como em 1959 aqui viemos e assistimos à abertura da
Quanto gasta o Poder Público em obras de infra-estrutura, nu Bclém-Brusiliu e a todas as criticas que, inclusive, o Partido a que
rede habitacional, em educação e em outros sctorcs, para atender pertencíamos fazia, hoje vemos a esplêndida realidade que foi essa
àqueles que vêm do interior para us cidades? fô o problema que surge ·iniciativa. As gerações futuras vão compreender q.ue aquelç so~h?,
cm São Paulo, no Rio de Janeiro. E estamos defendendo aqui, que não foi nosso, mas de Euclides da Cunha- a hgaçilo r~d~YJána
inclusive, o Nordeste, porque u ugropecuáriu dessa Região não vai dos portos meridionais dos afluentes da ~argem . dJrcJtu do
bem. Pelo contrário, está indo mui. E um dos fatores? A falta de Amazonas eu sua ligação com o Nordeste- era JmperutJvo geopollsistema adequado de comercialização.
tico nosso, Não achamos que esses sejam os termos da comparação.
O Sr, Itamar Franco (Minas Gerais - MDB) - V, Ex• me Discutir u Trunsumuzônicu, j:í o nzemos aqui variadas vezes c outras
tantas diremos. Voltemos u outro trecho de V. Ex• O que falta ao
permite um aparte'!
Governo'! Vamos falar mais claro. Temos aqueles gargalos na bulan·
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Ouço ça de pagamento que estão entravando, no momento, o nosso descn·
o nobre Senador Itamar Franco,
volvimento. Jú dissemos, muis de uma vez, que 11 cxtrovcrsao da
O Sr. VlrgOlo Tívora (Ceará- ARENA)- E, depois conceder- nossa economia foi, sem sombra de dúvida, o ato mais certo que os
economistas, postos à frente dos destinos financeiros d~ste Pul.s,
nos-ú.
nzerum. Ejú o mostramos em que situação estaríamos- t1po ln.~••
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Com t: tipo Puquisliio - se tal nilo tivéssemos procedido, face à cr1se
prazer,
mundial que se abateu sobre o mundo ocidental, pelo aumento do
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Nobre Senador preço do petróleo. Dissemos a V. Ex• - e vamos aqui repetir- não
Evclúsio Vieira, ó com profundo interesse que estou ouvindo o hí1, u nosso ver, ninguêm que, de bom s~:nso, víss~ que. se o Governo.
pronunciamento de V. Ex• Há pouco, o Senador Virgilio Távora tivesse uma quantidude de recursos suficiente, JmcdiUtumcntc n.ilo
falava da Ferrovia do Aço. &: claro que não vou desviar o assunto do iria resolver - pura satisfação de V, Ex•s e nossa -: ess~, s1?1
discurso de V. Ex• pura cstrc problema. Apenas, lembro ao Líder do gurgalo do nosso desenvolvimento: o problema da auto-suficJêncJa
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ficii:ncia em papel e celulose, da quase auto-suficiência de bens de
cupitul e dos nossos insumos básicos, dos fertili~antes, O problema é
que as necessidades são muitlssimas e os recursos não são proporcionais. O Brasil estll-se capitnli~ando. Di~emos sempre que a nossa
economia de hoje, eminente colega, não é aquela economia de 1962,
de 1963, quando Ministro fomos. O Brasil atingiu outro patamar, e
essas dificuldades que nos aparecem silo outros tantos problemas a
enfrentar, u desafiar a capacidade do Governo, a capacidade do Parlamento, da Oposição, da Situação, para que, realmente, tenhamos
uma saída pura os problemas que uma crise mundial fez cair sobre a
nossa economia. Se o Governo pudesse, se tivesse recurso, já tinha
espalhado silos e armuzéns por todos os recantos deste Pais, Mas isto
custa muito curo. E V. Ex•s têm, no Sul, uma concentração que rcpresentu mais de 80% de toda a nossa capacidade de armazenamento, tomando o paralelo de Governador Valadares como distinção entre duus zonas neste Pais. Era o que gostaríamos de inserir no.
discurso de V. Ex•, cuja idéia geral respeitamos c cujas criticas nos
julgamos nu obrigação de, se nào rebater, pelo menos esclarecer.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) Senador Virgílio Távora, não falei que apenas com os recursos da
ponte. Disse que, numa associação dos recursos que foram destinados à estrada do turismo, em construção - Rio-Santos, à
ponte Rio-Niterói, à .Parte da Transamazônica, da estrada Porto
Velho-Manaus, poder! amos constituir, uma empresa de grande
porte, pura atuar na comerciali~ação dos produtos agrícolas, interna
e externamente. Partirmos para uma estrutura adequada, a fim de
·atender às necessidades de o homem brasileiro se alimentar melhor,
tenha esse homem possibilidades, por menores preços, de receber
mais calorias, mais proteínas, e, assim, melhorar a qualidade do padrão de vida do brasileiro, atenuar o i:xodo rural e exportar os
excedentes, trazendo divisas para o Brasil. Essa - parece-me - é a
medida correta. Quantos empréstimos fizemos lâ fora para o
supérnuo'? Os empr(:stirnos para bens de capital são elogiáveis c merecem nossos aplausos, porque reproduzem riquezas, tra~ern benefícios. Aos ernpróstimos para aquelas obras que não estavam dentro
dos itens de prioridades é que fizemos o nosso reparo. Por isso que fi.
zemos o nosso reparo, por isso que defendemos a necessidade de
uma grande empresa de grande estrutura de comercialização,
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas - MDB) - Permite-me
V, Ex•?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (Santa Catarina - MDB) Concederei, pela ordem, o aparte ao nobre Senador Orestes Quércia
e,. na seqUí:nc'ia, a V. Ex•
O Sr. Orestes Qufrcla (São Paulo - MDB) - Nobre Senador
Eve!ásio Vieira, volto novamente a penetrar no discurso de V, Ex•
Realmente, houve um equivoco da minha parte, no que tange ao
número, mas não quanto' ao argumento, pois este continua o mesmo.
A exportação de café, que, não há muito tempo, representava 80% da
nossa exportação, diminuiu de maneira violenta, de uma parte em
virtude do incremento de exportação dos manufaturados, e, de outra
grande parte, também, cm virtude das deficiências da comercialização, no mundo internacional, do IBC, deficiências que se foram
acumulando ao longo dos anos. Há dias os jornais noticiaram que,
neste ano, o café: participará da nossa pauta de exportação cm menos de 13%. Portanto, o argumento continua o mesmo: se os
produtores de café niio têm amparo, que se dirá, então, daqueles
produtores de milho, algodão, arroz, etc. Apartcio novamente
V. Ex•, com a devida pcrmissilo, para dizer que o Senador Virgílio
Távoru, homem que todos admiramos, nesta Casa, c que, nesta
opc:>rtunidade, fula conio Líder do Governo, aparte que o nobre Colc.su já contru-aparteou muito bem, S. Ex• disse que o Governo nilo
tem dinheiro pura construir armazéns, silos, cm suma, a infrn:cs..
truturu necessária puru o desenvolvimento du ugriculturu, no que tun·
ge ii comercializuçilo- no Brasil. Lembrou V. Ex• muito bem que di-

nhciro, em Governo, (: questilo de prioridade. V. Ex• citou que o
Governo gastou muito dinheiro na construçilo da Ponte Rio-Nitcrói, que serve aos cariocas para passar os fins-de-semana na praia de
Búzios. V. Ex• se referiu, tum~ém, à Transn.mnzônicn, E vamos, cvj.
dentemente, reconhecer que o argumento do Líder do Governo é
razoável. Mas, nada justifica a aplicação vultosa, violenta, cm projeto-impacto, do que foi gasto naquela rodovia, mesmo cm se
cumprindo um acordo internacional- a violência do gasto, a rapidez com o que se gastou foi muito grande, Realmente, o Governo
não agiu de acordo com us necessidades ditadas pelas prioridades
nacionais. Essa, a verdade. De fato, houve erro do Governo. No próprio argumento do Líder do Governo, verificamos que houve erro
em não adotar critérios de prioridade para os interesses da Nação
brasileira. Por isso que os agricultores estão desprotegidos; por isso
que não temos armazéns, nem silos, porque sao muito caros.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Muito obrigado a V. Ex•
Ouço o.nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (Amazonas- MDB)- Nobre Senador
Evelásio Vieira, V. Ex• aborda o problema das prioridades - isso é
que é um fato concreto. O nobre Senador VirgOio Távora, imbuído
do patriotismo que lhe é peculiar, dessa boa vontade e interesse na
solução da problemática brasileira, sempre argui que "a mesa é grande e a toalha pequena". Há necessidade de esticarmos essa toalha,
para que possa compreender a mesa toda- se nos prcocupâssemos
em economizar, em atender àquele elenco de prioridades, que sempre enfatizamos em nossos discursos, e que agora lembra muito bem
o Sr. ·senador Orestes Quércia, a fim de que isso resultasse num
somatório de recursos, capaz de atender àquilo que é prioritário,
Quero trazer, como contribuição, não só o que se gastou superfluamente na Transamazônica. Chego até a di~cr -como já afirmei cm
meus discursos - admitiria até a Transamazónica, quando nos sobrassem recursos; admitiria uma BR-319, de Manaus a Porto Velho,
onde já se gastou mais de I bilhão de cruzeiros novos, I trilhiio
velhos, margeando um rio navegável o ano todo. O subsídio do trigo
-parece que o Governo é forte no campo institucional, para surpreender a subversão, mas não compreende que a maior subversão é a
falta de atendimento a esse elenco de prioridades que gerem satisfações. Disse, aqui, que hoje a área de maior tensão subversiva, talvez,
du América do Sul, esteja no trecho entre Marabá e ltaituba, justamente porque não houve um equacionamento devido para a localização das cinco mil fainílias que foram para lá: e se pretendiam levar
cem mil - este era o plano, até 1975, agora é que se esgota, Então,
·teríamos: o que se gastou na Transamuzônica; o que se gastou em outras estradas, incluindo a BR-319, que é supérflua, c o que se está
gastando nu Cuiabá-Santarém; o que se gasta no subsídio ao trigo,
que o Governo deveria ser forte para, inclusive, ter a coragem de dizer ao povo brasileiro: vocês estão se alimentando mal. Nós nos
alimentamos, há milênios, mui! O trigo é um péssimo alimento. Temos a soja. Niio se justifica o subsidio ao trigo. A declaração do
Presidente do Banco do Brasil, Sr. Ângelo Calmon de Sá, inseria na
imprensa de todo o Pais, de que o Brasil gastou,' ano passado, 2 bilhões- vejam que não são milhões - de dólares com supérfluos.
Declaração dele! Vejam bem; tudo isso somado daria um cômputo
bem substancial para . o atendimento de prioridades, prioridades
autênticas, mesmo: corno sói ser a solução do problema agrícola do
Brasil, que í: fundamental. A Amazônia tem mais de 400 mil quilômetros quadrados de várzea- várzea é uma terra que não precisa ser
adubada, ela prescinde de fertilizantes. Eu disse, hoje, na Comissão
de Agriculturu, que vi, assisti, plantar e se colher milho num mesmo
local, duas vezes em cinco meses. I> uma terra que o rio fertiliza. O
que acontece no Amalonas é o mesmo que ocorre com o Nilo: ele
transborda e fertiliza: não precisa de fertilizante. Poderíamos abastecer o mundo com milho, feijão, farinha, arroz, na várzea, sem gastar
um tostão com fertilizantes, O que precisa a Revolução é se conscientizur disto, e partir, quiçá até com mãos-de-ferro, nesse setor cconô-
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A nossa custanhu- cu disse aqui - a Bertholletiu, está provado, é
pesquisu cientílicu, feita cm laboratório, através de análise- é o alimento muis rico cm proteínas que existe no mundo- uma amêndoa
de castanha, provinda da Bcrthollctia Excelsa, equivale a 200 gromas
de carne bovina, Veja a riqueza protéic" dessa substância. Mas não
se cuida disso, nem do pr,eço, Basta uma amêndoa para alimentar um
homem num turno do dia. Mas não se faz questão de distribuir essas
amêndoas na merenda escolar, de fornecê-las· aos quartéis, garantindo mercado interno para esse produto e afirmando a ocupação da
Amazônia, onde o homem irá procurar amêndoa para colocá-lu no
mercado. Silo todas essas coisinhas sobre as quais o nosso Governo
Revolucionário deve atentar, deve se debruçar e ter coragem de di·
zer: "Nilo há mais trigo, acabou-se; vamos comer pão de soja; lião se
dá mais subsíd~o". Não podemos nos exaurir; senão, jamais sairemos
desse vórtice, dessa espiral, se não' tomarmos atitude nacional, dura
c rígida pura acabar com o subsídio que 'extrapola divisas- são. dó la·
rcs que saem!- jamais tçremos condições, Vejam V, Ex•s o proble·
ma dos seringais nativos du Amazônia, para cujo produto preconizo
um preço atraente, capaz de interiorizar o nosso homem, descongestionando o problema urbanístico, Agora mesmo, a Região
Metropolitana de Belém vai receber 400 milhões de cruzeiros para
solucionar problemas das redondezas suburbanas - água, luz, etc.
- quando se esse dinheiro fosse dado como subsidio a esses produtos, o povo deixaria essas redondezas, essas favelas, esses mocambos,
c iriu para o interior, descongestionando as cidades e trazendo uma
riqueza, um subsídio que voltaria aos cofres públicos, através de
impostos e taxas, Mas, não! Fazemos questão de comprar borracha
da Malásia, pagando em dólar. 1:. dólar que sai, é dinheiro que sai,
agravando a balança de pagamentos, V. Ex• tem inteira razão, nci·
brc Senador: se somássemos todas us parcelas dos desvios, do que se
joga fora, teríamos condições pura solucionar nossos problemas, e
reulizur o verdadeiro "milagre brasileiro". Muito obrigado, nobre
Senador.
O Sr. Virgilio Thora (Ceará- ARENA)- Permite, nobre Senador, já que fomos citado nominalmente?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Com
pruzcr.
O Sr. VIrgílio Távora (Ceará - ARENA) - Agradecemos o
aparte do eminente Senador Evandro Carreira, que diz, que é tão
contru o subsídio pura o trigo, justamente para os agricultores do
Rio Grande do Sul, do Parunú agora do sul de Muto Grosso, e é a
favor do subsídio, aliiiS triplicado no seu preço, da borracha da Ama7.ônia. Isto apenas mostra que o problema não é tão fácil; não tem
essa simplificação tão simpi1tica que queremos dar-lhe. Sabe V. Ex•
que divergimos profundamente da opinião do ilustre representan1e
mnazoncnse, mus, só para argumentar, o dinheiro da ponte: RioNiterói, o da Manuus-Porto Velho e o início du Rio-Santossomem-se tudo isso, é esse o grande desperdício feito?

o

O Sr. Evandro Carreira (Amazonas- MDB)- Dois milhões
de dólares, ..
O Sr. Vlrgilio Távora (Ceará- ARENA)- Muito bem! Esse
grunde desperdício feito não é um desperdício, na nossa opinião,
mas, ud argumentandum, seria um "dx" nas necessidades da im·
plantaçi1o de uma rede nacional de silos e armazéns que permitissem
a essa Companhia, aí sim, um verdadeiro estudo dentro do Estado.
Senão vejamos: a proposta de V. Ex•, digamos em linguagem
comum, seria a estatização da comercialização de todos os produtos
agrícolas. O que o Governo tem feito, e não podemos, absolutumcntc, negar- emboru tenhu havido enganos, quem não os tem7
-é próprio da natureza humana. O que o Governo tem procurado é
atender uos reclamos dentro dessus prioridndes. No dia em que esses
gurgulos, u que nos rdcl'imos, estiverem abcrtos,jla poderemos folgar
um pouco e observar outru situuçUo. Antigamente, subsidiuvu-se o
trigo nacional, - respondendo, aqui, ao ilustre aparte do Senador

Carrciru- porque este era muito mais caro do que o trigo que im~
portávamos; hoje, inverteu-se u problema: temos que dar subsr'dios
paru que a média desses dois trigos- do importado, que ainda é ne·
cessá rio, c do nacional -permita que o pão esteja ao pn:ço cm que·
cstú. Eo pão, V. Ex.• há de reconhecer, é tão necessário que ninguém
irá dizer <~o povo brasileiro que deixe de comer pão, que é a alimcntução do pobre! Vê V. Ex• que o assunto que percute ainda deve
ser objeto de !11UÍta discussilo aqui, porque uns e outros querem
chcgur it verdade. Mas nUa tem, permita-meu franqueza de dizer, n
simplicidade com que está sendo apresentado, Veja a criação de uma
companhia; a COBEC - por exemplo começou praticamente do
zero. Hoje, há: tempo, experit:ncia, vivência que lhe permite entrar
nu Bolsa de Chicago, permite-lhe ser umu verdadeira tradlng
company, a exemplo do que a B.RASPETRO está fazendo. Tudo isso
leva tempo; tudo isso pressupõe uma capitulizaÇUo que não pode ser
du noite pura o dia. Isto é que gostariamos de dizer, em síntese, a
V. Ex• respeitando o sinal vermelho que a Mesa, insistentemente,
nos dirige: o silêncio quanto à argumentação da utilidade, ou não. de
determinadas obras, que jú foram objeto de tanta discussão entre o
eminente Senador Evandro Carreira c nós, não significa que estejamos de <tcordo com S. Ex•: significa, apenas, obediência ao sinal
vermélho. Tcremos ocasiilo de continuar a dizer que, justamente, a
Ponte Rio-Niterôi, por exemplo, é um "dx" dentro do conjunto de
toda/O essas obrus governamentais e é um inlinitézimo, em relação às
necessidades que teríamos pura montar uma estrutura como aquela
proposta por V, Ex•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (Santa Catarina- MDB)- Mui·
to obrigado.
Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repetirfumos que
temos terras abundantes, temos brasileiros trabalhadores c po·
deríumos trunsformar este Brasil num país auto-suficiente em aJi ..
mentaçào, produzir excedentes para buscarmos divisas, mas, em con ..
trupartida, estamos comprando cebola da Argentina e da Espanha;
cstumos comprando carne do Uruguai; estamos comprando café da
Colômbia c da África, de qualidade inferior ao brasileiro; estamos
comprando arroz da ltúiiu, também de qualidade inferior. No nosso
t:ntendimento, o que falta no Brasil é uma consciência real para o
valor da agricultura como ponto fundamental para o desenvolvimento do País.
O ussunto é importante c terei o maior interesse cm voltar, em
outra oportunidade, a debatê-lo, buscando a conscientizução do
Poder Público, porque entendo que, mais tarde ou mais cedo -:estou buscando o muis cc:do -,será criado pelo Gov~::rno um instru ..
menta para atuar no setor da comercialização, como já vem fazendo
cm outras úrcas,
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muilo bem! Palmao.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pulavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. ITAMAR FRANCO (Mi nus Gerais- MDll) (Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A problemática instaurada pela crise mundial do petróleo fez
com que todos se dessem conta do extraordinário papel representado
pclui'ETROBRÃS nu dinâmica do desenvolvimento brasileiro.
Logo :t seguir, entrou nu pauta de discussões, como todos su ..
b~:m, u relcvnnte quc.'itilo dos chamados .. contratos de risco", que,
t=nvolvcndo as vozes muis uutorizadas deste País, uinda continua em .
ubcrto.
No entonto, quando utentnmos puru o problemu, qunse sempre
nos esquecomos de que hoje u PETROBRÃS constitui, nu verdade,
um complexo económico dos muis solisticudos.
No interior deste complexo, como um de seus componentes
muis bem sucedidos, uvultu u IIRASI'ETRO, criada quando a nossa
cmprt=sa cstutul era então prcsididu pelo Gcncrul Ernesto Geisel, que
tinhu, nu suu dircçUo comercial, o Dr. Shigeaki Ucki.
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apenas no estrito âmbito da politica petrolffera, mns ainda no setor
da comercialilação externa de nossos produtos munufuturudos,
utuando como tradlng que tem alcançado os muis expressivos re·
sultudos. O mero registro de um dado como este ilustra o acerto das
medidas que implunturum esta subsidiária du PETROBRÁS.
Sabe-se que, umunhil, o ilustre General Aruken de Oliveira, aqui
cm ürasílíu, pronunciará conferência sobre u empresa que tão
brilhantemente tem dirigido, e que certamente será prestigiada por
quantos se intcrcssant por temática tão importante.
A primeim destas dúvidas refere-se no seguinte aspecto: na me·
didu em que se faz um esforço nacional para o equilíbrio do nosso
bulan.;o de pagamentos, até que ponto as atividades de comercializa·
çiio c.<terna du BRASPETRO estão sendo acionadas para favorecer
este esforço'? Ocorre a indagação de se o potencial de barganha da
companhiíl está racionalmente explorado, ou se ainda reserva
instãncius que podem ser dinamizadas.
Em segundo lugar, questiona-se se o próprio financiamento dos
hipotéticos .. contratos de risco" não poderiam canalizar recursos
dentre os obtidos nas excelentes performanees de tradlng da
BRASPETRO.
Em terceiro lugar, c fundamentalmente, cabe a pergunta de se a
açào de tradlng da BRASPETRO terá ampliações, com uma de·
õniçiio mais abrangente de sua competência nesta área, ou se per·
munecerá no estágio utual.
Enlim, procede o desejo de saber sobre a margem de Oexibilida·
de de ação da BRASPETRO: ela possui autonomia pura agir com
-rapidez quando oportunidades de mercado são detectadas, ou ela
depende de instâncias outras que retardam sua agilidade?
Estou convencido de que um amplo esclarecimento sobre a ques·
tão scr:í utilíssimo, inclusive pura que possamos avaliar a viabilidade
ou não da expansão do papel de tradlng da BRASPETRO, uma vez
que sabemos que o comt:rcio exterior brasileiro registra uma ínter·
yençUo dos na~sos empresários, no momento muito aquém do descjilvcl.
Nuo sei se, amanhã, o General Araken de Oliveira enfocará es·
tas questões. De ~ualqucr maneira, penso ser e~tremamente opor·
tuna U·suu ubordugem, paru que a opinião pública brasileira possa
avaliar com realismo a atuação daquela que, no meu entender, é uma
du-1 mais ,prometedoras criações do Governo Brasileiro - a
fiRASPETRO.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Tem a palavra o
nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (Ceará- ARENA) (Pronuncia o
seguinte dfseurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os 17
minutos anunciados por V. Ex• talvez possam reduzir-se, se apartes
niio n:cebcrmos, a quatro ou cinco minut<}S.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dias/atrás, informamos u nobre
Oposição, quando da discussão dos problemas urbanos que anigem
o nosso País, dos estudos e das determinações havidas por parte do
Presidente I::rnosto Gcisel, para que a questão não fosse ladeada, c,
sim, ~:nl'rt:nwda.
Hoje, com orgulho, podemos, mais uma vez, dizer qu~: não
h:1vin intenções upenus, por clus se iriam traduzir, como nu realidade
o fonun. cm fatos.
Enviudos a este Congresso, poJo Poder Executivo, acham-se já,
desde hoje, ii upreciaçUo dos Srs. Legisladores, dois diplomas da
mais alta importância. O primeiro, cria o Fundo Nacional de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano c o segundo, estabelece o Sistema Nucional dos Transportes Urbanos, um e outro complementando a Lei
n' 5.917, de 10 de setembro de 1973, votada por esta Casa, que
estutuiu o Plano de Viação Nacional. Enfatizar a importüncia dos
recursos destinados a resolver os problemal básicos das nossas
principais cidades- u criação da Companhia destinada a gerir parte
desses recursos, c u sislcm:.llizaçiio criudu com o Fundo Nucionul de

Apoio ao Desenvolvimento Urbano, de todos os recursos a serem
aplicados pura a melhoria de condições de vida e pura a formação da
infra-estrutura dc5sus cidade -é tarefa que em outra ocasião tere·
mos o ensejo de desempenhar.
O Sr, Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Permite V. Ex•
um upartc'!
OSR. VIRGILIOTÁVORA{Ceará- ARENA)- Pois não,
O Sr. Itamar Franco (Minas Gerais- MDB)- Apenas, para
dizer u V, Ext- que a Oposição vuí realmente examinar, com muitn
atenção, esses dois projetas enviados pelo Governo Federal. Há pau·
cos dias, nesta Casa,lembrúvamos nós que não havia ainda por parte
do Poder Executivo - c isso não foi afirmado através da voz do
representante da Oposição, mas pela palavra de um dos mais quulifi·
cados elementos do Governo Federal - uma definição da política
urbana deste País. Evidentemente que esses dois instrumentos, agora
mandados pelo Governo, permitirão à Oposição brasileira uma
análise mais profunda do assunto. Desejo registrar, portanto, com
satisfação, a recepção desses dois diplomas pelo Congresso Nacional.
O Sr. Evelásio Vieira (Santa Catarina V. Ex• um aparte?

MDB) -

Permite

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Pois não.
O Sr. Evebísio Vieira (Santa Catarina-MDB)- Inicialmente,
para cumprimentar V. Ex• por esta missão magnifica, fazendo esta
ponte estreita e muito benéfica entre o Legislat:vo e o Exocutivo, e
tm<.endo e."larecimentos à Casa, como o faz nesta oportunidade, já
antecipando esses dois documentos valiosos, que virão para o exame
do Congresso Nacional: o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano e o Sistema Nacional dos Transportes Urbanos. Formidá·
veis, ambos! Veja o nobre Colega que o Governo vem abrandar dois
problemas urbanos, ambos conseqUência da migração <ural.
O Sk. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Migração
rural que não é apenas fenôm.eno brasileiro, mas de todo o Mundo.
O Sr. Evel4slo VIeira (Santa Catarina - MDB) - Principal·
mente em países como o Brasil. Entretanto, se atacarmos as causas,
as conseqUências serão menores. Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Ceará- ARENA)- Srs. Sena·
dores, promessa de homem i: cumprida. Ficamos, e?<atamente, nos
cinco minutos que prometemos. Na próxima ocasião, teremos,
então, o ensejo nect:ssário para, com mais vagar, discutir, item por
item, essas duas medidas, que, realmente, são fundamentais pura a
normalização e o equacionamento do desenvolvimento urbano no
Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Com a pulavra.o
nobre Senador Lourival Baptista. {Pausa.)
S. Ex• níio está presente.
Não hú mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária a realizar-se, hoje, ils 18
horas c 30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações
Exteriores relativo à Mensagem Presidencial n' 156, de 1975 (n'
259{75, na origem, de 26 de agosto do corren.te ano), que sub~ete ao
Senado a escolha do Sr. Marcos Anton•o de Salvo Co1mbra,
Embaixador junto u República da Costa do Marlim, para, cumu·
httivamentc, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú·
blica de Scrru Leoa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
scssüo,
( Le••a/lla·.•·e a se.~Sdo iis/8 horas' 20
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em 11 de setembro de 1975
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard - Evandro
Carreira- José Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas'PassarinhoRenato Franco - Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco Hclvídio Nunes - Petrônio Portel\a -Virgílio Távora- Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jcssé Freire Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mello -. Luiz Cavalcante Tcotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Louriva\
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana- Ruy Santos - Dirceu Cardoso- João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Orlando
Zancaner- Lázaro Burboza- Os ires Teixeira- lta\ívio CoelhoMendes Canale- Saldanha Derzi- Accio\y Filho- Leite Chaves
- Muttos Leão- Eve\ásio Vieira- Lenoir Vurgas- Otair Becker
- Daniel Krieger- Tarso Outra.

quais serão regidos pela legislação trabalhista.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entendem-se como
ativ'idades de magistério as pertinentes ao ensino e à pesquisa,
quando exercidas nas Organizações de Ensino da Aeronáutica por
integrantes do corpo docente e pelo pessoal coadjuvante, na forma
da .presente lei.
Att. 3• Os professores pertencem a 2 (duas) categorias: permanentes c temporários.
§ I' Professores permanentes são os admitidos em virtude de habilitação em concurso público de títulos c provas, para o exercício
efetivo de atividades de magisté:rio.
§ 2• Professores temporários são os admitidos por tempo determinado, na forma do Art. \3 desta lei, para o exercício temporário
de atividades de magistério.
§ 3• Os professores temporártJs contratados, para o exercício
de utividades docentes auxiliares no ensino superior, constituirão a
classe especial de Auxiliares de Ensino.
Art. 4• No ensino superior, os professores distribuem-se pelas
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença
seguintes classes: Titular, Adjunto e Assistente.
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número reArt. 5• A lotação do efetivo de professores de cada Organiza~ão
gimental, declaro aberta a sessão.
de Ensino é fixada na forma da legislação pertinente, considerados
O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
os fatores: índice "turma-hora" por disciplina ou grupo de disciplit: lido o seguinte
nas, programas de pesquisa, regime de trabalho e funções peculiares
ao magistério da Organização de Ensino.
EXPEDIENTE
Parágrafo único. Nas Organizações de Ensino de 1• c 2• graus,
OFICIO
70% (setenta por cento) do cfetivo de professores destinam-se a professores permanentes e 30% (trinta por cento) a professores
Do Sr. 1•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à temporários.
Art. 6• Além dos professores especificados no Art. 3• desta lei,
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
cujo efetivo é fixado na forma do Art. 5•, as organizações de Ensino
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 66, DE 1975
podem utilizar professores de outras organizações oficiais ou pri(N• 756-B/75, na Casa de origem)
vadas, mediante coOvênio, e Conferencistas para realízação de
De iniciativa do Sr. Presidente da República
cursos, programas de pesquisa, ciclos de conferências, palestras,
Dispõe sobre o Magistério da Aeronáutica, e d' outr•• seminários e outras atividadcs correlatas.
providências.
CAPITULO 11
O Congresso Nacional d~creta:
Art. t• Esta lei organiza o Magistério da Aeronáutica e estahclccc o regime jurídico de seu pessoal.

Das Atribuições

CAPITULO I
Da Organlzaçio

Art. 7• São atribuições de magistério as pertinentes il preservaçüo, elaboração c transmissão de conhecimentos de natureza niio
esscnciulmente militur, à administração do ensino, c à colaboràçiio
nu formação é:ticu c cívica do aluno.
Art. H• Os professores só podem exercer funçilo ou encargo nu
udministruçào da Organizução de Ensino, desde que diretumente
rclucionudos com as ulribuiçõcs do magistério.

Art. 2• O Magistério da Aeronáutica tem como integrantes os
professores civis dus Organizações dt: Ensino du Acronúu•icu, os

CAPITULO III
Do Provimento

TITULO/
Das Disposições Gerais
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ucon.lo com estalei.
Art. 10. Além das condições específicas pura cada categoria, o
cuni.liduto uo Magistério da Acronútucia deve satisfazer aos requisitos de idade, idoneidade moral, capacidade fisicu c aptidão
psicológica compatíveis com a atividudc docente.
Art. 11. Os candidatos às vugus existentes nas organizações de
Ensino da Aeronáutica devem preencher todos os requisitos pre·
vistos na legislação federal referente ao exercício do magistério no
nível de ensino n que se candidatarem.
Art. 12. Os empregos de professor permanente são providos
mediante concurso público de titulas c provas, ao qual podem con·
correr civis c militares da Reserva,
Art. 13. i\ função de professor temporário contratado é pro·
vida mediante exame de suficiência e confronto de tftulos, no qual
podem concorrer civis c militares da Reserva.
§ I• Para us organizações de ensino de I• ou 2• grau os candida·
tos devem possuir, se civis, registro no Ministério du Educação c
Cultura de professor da disciplina ou grupo de disciplinas a que se
apresentem; se militares, curso de Estabelecimento de Ensino
Superior das Forças Armadas na respectiva especialidade.
§ 2• Para as organizações de ensino superior, os candidatos
civis devem satisfazer us condições de aptidão profissional exigidas
pela kgislaçào federal refcrenté ao magistério superior.
i\rt. 14. Para preenchimento de vagas de professor permanente
ou temporário, o Ministro da Aeronáutica mandará abrir, na Orga·
nizução de Ensino interessada, inscrições para o concurso ou exame
de suficiência c confronto de títulos, destinados, respectivamente, ao
provimento.

§ I• O prazo de inscrição í: de 90 (noventa) dias, devendo o con·
curso realizar-se dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data de
encerramento das inscrições.
§ 2• O concurso de títulos c provas c o exame de suficiência c
confronto de títulos serão organizados, realizados e julgados por
uma comissão designada pelo Comandante da Organização de
Ensino, c de ClJju composição devem purticipar, no mínimo, 3 (três)
profCSSllfCS,

<JUC trata o :trt. 31, inciso 11, e pura o professor temporário a não
rcnova~.;tlll de seu contrato.

CAPITULO IV
Dos Deveres e Responsabilidades

Arl. 16. É dever dos integrantes do Magistério du Aeronúuti·
ca contribuir paj.u que o processo educacional se desenvolva no senti·
do da fornwçiío integrul do cducundo, dentro das modernus técnicus
pcllagôgicas, c de acordo com os objctivos estabelecidos pelo órgão
normativo do ensino da Aeronúuticu.
\1' Compctcm aos professores, além de se dedicarem ao
ensino c pesquisa, as seguintes atividades:
a) Coluboru'r com a Dircção de Ensino, ou órgàos equivu·
lentes, na prcrur:tção de material didático;
b) l'urticipm. da elaboruçito de livros didúticos c textos escola·
rcs:
c) Colaborar nu orientação do estudo dirigido, quando
determinado relu Direção de Ensino ou órgãos equivalentes;
d) Participar de atividades extruclussc e de solenidades cívico·
miliwrcs: c
c) Realizar outros trabalhos relacionados com a disciplina que
lcl!iuncm, conforme determine a Direçào de Ensino ou órgãos
equivalentes.
211 Além das utividades dc ensino, os professores participam
dos :ttos que complementum u educação do corpo discente.
Arl. 17. Os professores estão sujeitos, além dos Regulamentos
das Organit.ucücs de Ensino onde desempenham suas atividudcs c às·
disposiçôcs desta lei, üs da legislação trabalhista e:
I) Quando permanentes, subsidiuriumentc, à legislação referente
110 Masistério Federul:
11) Quando temporitrios, ao que estabelecerem os contratos
Jirnmdos.

*
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CAPITULO V
Do Regime de Trabalho
Art. I~. O professor fica sujeito, nu Organização de Ensino
cm 4uc lccionc:, ao seguinte regime de trabalho:

Í) 40 (qumcnta) horas semanais de utividade de magistério, cm
dllis t urnas diúrios completos, se do ensino superior:
III 14 (vime c 4uutro) horas semanais de el'etiva utividudc de
magistério, se Uo ensino llc Iq ou 2Y gruu;
III 1lledicaçito c.,clusiva, 4uando Auxiliar de Ensino.
Ministério da 1\crllllÚUtit.:u.
O rrofessor temporúrio, do ensino superior ou do ensino
§ 4\' O cundidato â função de professor temporário u~ \~'ou 2\' gruu~ poder{! ser submetido u regime de trabalho de 24
cnntratado, uprovudo c indicado pela comissão de que trata o ~ 211, (vinte c 4L1Uiro) ou de I~ (do1.c) horas semanais de ulividudes de
lirnmrú contruto ~.:um ;.1 Organilaçào de Ensino por período de 2 nwgistério, dt: acmdo com o contruto assinado.
{dois) anos, pwrrogúvd u crití:rio do Comandante da Organização.
§ 2Y No interesse: do cnsino c da pesquisa, o professor
1\rt. 15. O profcssor, qucr pcrmunentc qucr tt:mporário, deYe permanente uu tcmporitrio no regime de 40 (quarenta) horus
aprcscnlar, no pm1.o mú:r.imo de cudu 4 (quutro) tmos:
:-iCilHIIWis, rcss~dvoato o dirl!ito i1 opç5o do permunentc:, pode ficar
li Se tio ensino de nível superior, trabalhos que comprovem sujeito <to regime de dedicação e.xclusiva, com o compromisso de não
aperl'ciçoumentu prolissionul, tuis como publicações de livros e arti· exercer quulqucr outra ;ttividudc remunerada em órgão público ou
gus, oricnt;1çfuJ de tese de mestrado ou doutorado ou direçào de priv;tllo.
prujctns, ohtenç~o de putentcs, purticipaçüo utiYu em congressos e
~ 3\' Os professores tcriío sempre, individualmente, obrigações
~cminúrios llU, ainda, certificado dc luwcr ministrado ou freqUenta·
lfilf(ttil.:ns
mínimas, cm númcro de horus de uula, fixadas pelo
do com apruvcilamcnto cursos de apcrfciçoumc:nto, pús-graduaçilo,
c.xtcns{ltl uu cspcciali1.w.;Uo, desde que tais lmbulhos sejam considera· ('onwnduntc d:1 Organizuçito de Em,ino u que pertencerem,
*4'' No cômputo do número de horas de uulu, ni\o se incluem us
dm de interesse da Organizuçiio de Ensino: e
rct'crcnt~o:s
a pesquisa, prcparuçào did(aticu, orientação de estudo
11) Se do ensino de \\'ou :!Y grau, no mínimo ccrtilicado de uprov:lçtuJ uu frc4üéncia de cursos, simpósios, seminilrios ou encontros, dirigillll em classe, orguni1.açt1o c lisculizaçào de provus, purticipuçào
cm cumisstlcs d..:: cx;unc ou cuncurso c reuniões rclativus its ativillllllc se cspt:dalil.c c, principalmt:ntc, se utua\izc no seu ramo de utivitfades t:ducaciunuis tfc ensino atribuídas ao J'lrofcssor.
dallc Ue magistério.
~ 5\' O prufcssur de uma disciplina pode ser aproveitado no
\I' o Comandante da Organização de Ensino '10meurú uma
l!nsinu
dt: oulra, dcsUc I.JLIC sejam alins, c a critério du DircçUo de
comissün da lJUal l'açum parle, no rninimo, 3 (três) profc:ssores, pura
1-:nsinouu
\irgCio t:llllivalentc úu Organiluç;io.
e.\:lllH.: c ;.tvali;tçiw das rcalil:tt;ôcs previstas neste artigo.
2'' o tHiu cumprirncnto du cxigénciu fcitu neste artigo
CAI'ITIJLO VI
acarn.:tarú r<tnt n professor permanente a perUa da grutilh:uçf1o de
Du ·r\posentudorlo e Exoneruçilo

J•.' o canditl:no ao emprego de professor permanente, julgado
c ind.h.::.u.lo pela comissüo de que trata o parágrafo anterior, st:.rú contratado por alll doM inistro da Aeronáutica para emprego de curá ter
permanente c induido, ncst:l condição, na Tabda Permanente do
~

*

*

* \\'

-293Art. IIJ. A uposentudoriu do professor pcrmunente obedecer{,
normas cstotbclecidas nulcgislnçtao trnbulhistu c prcvidenciária.
Art. 20. No cuso de o professor pennunente haver realizado,
, estrangeiro, <.Jualqucr curso ou estágio de duração superior a 6
eis) meses, por conta do Ministério da Aeronáutica, sem haver
~:corridos 3 (tn:;) anos de seu término, a aposentudoria só será
onccdida mediante a indcnizaçào de todas as despesaS
orrcspondcntcs it realização do rdcrido curso ou estágio, inclusive,
ts diferenças de vencimentos cvcnlUahncntc recebidas.
P<~r{tgrafo único. Jlara a concessão de dispensa, a pedido, do
emprego pcrnmncntc, cm circunsttincia semelhante, uplicar-sc·ào as
mesmas c.xigénciots.

CAPITULO VIl
Da Rescisão de Contrato
/\rt. 21. O prorcssor, permanente ou temporário, terá seu
contrato rescindido de acordo com a legislação trabalhista.

~ 19 Constituem ..just;l causa"' paru efeito de rescisão do con·
trato, dentre outros, os seguintes motivos:
Jl) Quando o professor for julgado incapaz moralmente;

b) Por conveniência da disciplina;
c) Por não ter o professor revelado a aptidão ncscessária ao
exercício da função docente.
2• O professor de que trata este artigo terá, ainda, seu contrato rescindido, pelos seguintes motivos:
a) Por interesse da administração;
b) Por extinção da disciplina para a qual tenha sido contratado,
se não puder ser aproveitado.

*

CAPITULO VIII
Do Pessoal Coadjuvante
Art. 22 O Corpo Docente de cada Organização de Ensino
pode ter como coadjuvantes: tccnologistus, preparadores c
inspctores-monitores, contratudos.
i\rl. 23 Os tecnologistas auxiliam os professores do ensino
superior, quer no·campo didático, quer no da pesquisa.
ParC1grafo unico. À função de tecnologista podem concorrer
civis c rnilitares da reserva, e os candidatos devem satisfazer às se·
guintes exigências:
a) Possuir idoneidade moral;
b) Ter aptidão para o exercicio da função;
c) Possuir aptidão física, julguda por Junta de Saúde da
Acron(IUtica:
d) Aproscntar certilicado de conclusão de curso de 2• gr.1u; e
e) Ser aprovado cm exume de suõcic!ncia, constante de prova
cscrit:1 c prí1tica, referente à dis~.:iplina a que se candidatarem.
Arl. 24. o, preparadores auxiliam os professores nas discipl inus de ensino cxpcrimcntul.
Parúgral'o úuico. À função de preparador podem concorrer
civis c milit:1rcs da reserva,- e os candidatos devem satisfazer às
seguintes e:dgL:ncias:
a) Possuir idoneidade moral;
b) Ter aptidão para o exercício da função;
c) Possuir aptidão l'isica, julgada por Junta de Saúde du
i\emnúutic11;
d) Apresentar certiõcudo de conclusão de curso de 2v grau; c
c) Ser o.~prov:1do cm exame de sulici~ncia, constuntc de provu
escrita c prúti1:~1, referente Udisciplina u que se candiduturcm.
Art. 25. Os inspctorcs-monitores auxilium os professores e instrutores nu prcpurm;iio de material c nu reali:tuçi'io de uulas e sessões
de instruçiio do ensino Uc l''c 2v gruus,
Parúgrafl) (mico. Afunção de inspetor-monitor podem concor·
rcr civis c militures Ua rcscrvu, c os candidatos devem sutisfuzcr às se·
guintcs cxigéncius:

R} Pu~suir

illoncidat.lc moral:
b) Ter aptid;io p;~ra o exercício da função;
c) l'ussuir aptidão física, julgada por Junta dc Saúde du
Aeroni1uticu:
d) Apn.:scn ta r certificado de conclusiio de curso de \9 grau; c
e) Ser nprovadn cm ex. ame de suficic!nciu.
Art. 26. O c:111didato ii função de tecnologista, de preparador
ou de inspctor-monitnr, sutisfcitus as exigências, será contratado
pelo Comand;mte da Organização por pcriodo de 2 (dois) anos,
prorrogável desde que atendidos os requisitos de aproveitamento c
rendimento do I rabiilho c adaptação iiS utividades inerentes à função.
Art. 27. Os tecnologistas, preparadores e inspetores-monitores
esüin sujeitos:
I) Ã legislação trabalhista;
li) Aos termos do contrato firmado; e
111) Às prescrições regulamentares da Organização de Ensino
onde trabalhem.
Art. 2X. Os tccnologistas, preparadores c inspetores-monitores
pndem ser contrat~1dos no regime de 40 (quarenta): 24 (vime c qua·
tm) ou 12 (dmc) homs de trabalho semanais, ou no de dedicação exclusiva com o compromisso de, n1.'Stc caso, nlio cxcrccrc;n qualquer
outra utividLidc rcmuner:.1da cm órgão público ou t'lrivado .
. Art. 29. O tccnologista, o preparador e o inspetor-monitor
teri'1o seu contrato rescindido de acordo com a legislação trabalhista,
observando-se o disposto no art. 21 dcstn lei.

CAPITULO IX
Da Remuneração
Arl. JO. Os salúrios básicos dos professores c coadjuvantes
das Organizac,;ões d~: Ensino da Aeronáutica silo os lixados em lei.
i\rt. 31. O professor, quando no exercício efetivo de suas atribuições no mugisti:rio, fará jus às gratificações:
I) 1\didonal por tempo de serviço, quando sujeito ao regime
cstutut.ário:
li) De auxilio ao aperfeiçoamento técnico-profissional;
111) [)c comissão no Magistério da Aeronáutica;
IV) De dedicação e.<elusiva.
§ 1• O auxiliar de Ensino e o coadjuvante só farão jus às gratificaçiios 11 c IV deste artigo.
§ 2• O pagamento das gratificações 11, 111 c IV deste urtigo
cessa quando do afastamento do professor das atribuições que
exercia no mugistério por:
o) Licença por período superior a 6 (seis) meses para tratamento de s<1úde de dependente;
b) Licença pura uperfciçour seus conhecimentos têcnicos ou
r1!ali1.:1r cstullos, por interesse particular;
c) Ausência wiojustiõcada;
d) Afastamento dü se;:rviço uiL:m dos prazos legais.
1'
Todas as gmtilicações previstas neste artigo são calculadas
sohre t) ~alúrio bl1sico do pessoal doc!i!nh:.
Art . .12. ti gmtilicação adicional por tempo de serviço é devida. delinitivamcntc, inclusive na aposentadoria, ao professor per..
nHmcnte sujcitll nu regime estatutário que completar cada qUinqUê·
nÍll Uc el'etivu Si!rvi~o;o, no valor de tantas cotas de 5% (cinco por
ccnlll) de seu sal(! riu búsicu LJUantos forem os qílinqUC:nios de efetivo
scrvh;n.
Parl1grafu lmico, O direito tt gratilicaçào começa no dia seguinte l1quclc ~.:mquc o professor completu cada qüinqUênio.
t\rt. JJ. A snnitkuçl1o de Auxílio ao Aperfeiçoamento Téc·
ni~.:t>~l 1 rutissiorutl. calculadu sobn: o salário básico, é atribuldu ao
rrul'cssur, uo au:dliur de ensino e uo coadjuvante, como estímulo ao
apert'ciçu~uncntu ti:cnico-prolissionul, nu mziio de:
IJ J:\'.'1, (trintil c dnco por cento) :tos professores pcrmunc:ntcs c
tempor(trius contrutadus do ensino superior:
li) ~j'ii. (vinte~ cinctl por cento) uos professores permanentes c
tempt)r;'lrins contrut~tdos do ensino de 29 gruu:
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ri1rius contr:llados do ensino de j\"1 gruu, nos auxiliures de ensino c
:ltlS co;.1djuvuntcs do ensino superior:
IV) /:V:;, (quinJ.e por cento) aos demais coadjuvantes do ensino.
Art. J..!. t\ grutirtcacfao pelo exercício de comissão no Mugis·
tér1o Ua t\cron{luticu é atribuída :10 professor cm ruzào dos seguintes
Cil~llS:

I) ~5 1 :;, (vinte c cinco por cento) para a de Coordenador de En·
sino Cicntilico ou funcrao equivalente:
li) 10"; (virllc por cento) pur~1 a de Chefe da Sectto de Ensino ou
t'Jrgào equivalente: c
IIII 15•:;. (quinlc por cento) para a de adjunto da Scçüo de Ensino ou ôrg:ln equivalente.
Arl. 35. A gratiOcaçüo de dcdicaçüo exclusiva é devida ao prol'essm. ao auxiliar de ensino c ao coadjuvante na rnziio de 20% (vinte
pm cento) sobre o salúrio básico.
t\rl. J6, O professor, o auxiliar de ensino c o coadjuvante que.
na daw da aposent:~doria, possuam pelo menos cinco unos no regime
de "4 (vinte c 'luatro) ou no de 40 (quarenla) horas semanais, além
Jn ."i.:tl:'lritl húsiCll, tem direito, pnra efeito de cálculo de proventos, às
t.:l>rrcspondcntes gratificações que estiver percebendo.
~I'' O valor da gratificaçüo sed proporcional ao tempo de serviço prestado, isoladamente, cm cudu um dos regimes de trabalho de
ljUt! trat:l esta lei, nu hipótese de ser inferior a 5 (cinco) anos o exercício cm cada um deles.
2' Para os efeitos do disposto no caput dt:ste artigo, somentt:
scrú computaJo o tempo de serviço prestado nos regimes de trabalho
atrihuido:-. a partir da vigência desta lei.
~ J" O professor, o auxi'liar de ensino e o coadjuvante que se
apos~.:ntarcm antes de completar os 5 (cinco) anos previstos no caput
dl!st~.: artigo, ter~o incorporados aos seus proventos as correspondentes gratificações, ct1lculadas da seguinte formil:
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a) 1/25 (um vinte c cinco avos) por ano de serviços prestados,
pur:1 as gratilicuçõcs que recc:bia na d:1ta da publicação desta lei:
b) 1/5 (um 4uinto) por :mo de serviços prcstudos a partir da
d~1t:1 da puhlicaçiio desta lc:i.· para as gratificações que estiver re·
cchcndo.
Art . .17. O professor tcmporúrio contratado, militar da rescr·
\':I, :tlém dns proventos de: inatividade regulados pela Lei de Remunenu;fto dos Militares, faz jus à remuneração prevista para o pro(essor
tcmpori1rio contratado civil.
1\rt. 3H. !\ retribuição dos conferencistas poderá ser fixada em
termos de salário/hora, à vista das conveniéncias da Organização de
Ensino. consideradas as respectivas qualificações.
TITU/.0 11
Das Disposiçõe.r Especiais

CAPITULO úNICO
ArL 39. Ao professor é vedado:
I) A qualquer título, ensinar individualmente ou coletivamente,
cm ~arúter particular, mediante remuneração, a alunos da Organila~;ào onde leciona: e
li) Lccionar cm cursos ou organizações semelhantes, de preparaçiiO para concurso de admissão ou para exames de segunda época
na Org:mizaç1io onde leciona.
i\rl. 40. O professor permanente pode ser movimentado por
conveniência do ensino, por motivo de saúde. ou se não houver in~.:onvenientc para o Ensino da Aeronáutica, por interesse: próprio.
l'arúgraru único, Nu hípót~sc de exlinçilo da Organização de
Ensi11o ou por convc:niénl!ia do ensino, sua movimentação é feita por
necessidade do serviço.
Art. 41. Além dos casos previstos nu legislação vigente, pode
ncmrcr. no interesse do ensino c da pesquisa, o ufustamento do
pcssoul docente, puna aperfeiçoar-se: em instituições nacionuis ou

estrangeiras, ou puru comparecer a congressos c reuniões
relacionados com a atividudc de magistério que exerce.
Parágrafo único. O afastamento previsto neste urtigo é concedido por indicação do Comandante da Organização de Ensino ou, a
requerimt:nto do interessado, pela autoridade competente,
Arl. 42. Para ofcito desta lei, entende-se por Comandante da
Organizaçüo de Ensino o titulo genérico correspondente ao de
Dirctor, Reitor, Chefe ou outra denominação que tenha ou venha ler
aquele que, de acordo com o regulamento da Organização de
En!'iino. for responsável pela administração, emprego, i11struçiío c
disciplina de uma Organização de Ensino, ou que a tenha sob sua
subordinuçüo di reta.

TITULO li/
Das Disposições Transirórias

CAPITULO ÚNICO
Art. 43. Aos aluais professores efctivos das Organizações de
Ensino da Aeronáutica sujeitos ao regime estatutário será assegurada, no que couber, a aplicação das disposições desta lei, mantido
seu rcgimejuridico.
Art. 44, A aposentadoria dos professores de que trata o Art.
43 desta lei será concedida, mediante requerimento, àquele que
contar o número mínimo de anos de serviço para esse fim, exigido
pela legislação relativa aos funcionários públicos federais ou
legislaçüo especinca do magistério federal.
~ I• Nas hipóteses de aposentadoria ou exenoração, a pedido,
serú observado o disposto no Art. 20 e seu parágrafo único desta lei.
§ 2• O professor que solicitar aposentadoria aguardará, no
exercício de suas funções normais, a publicaçüo, no Di6rlo Oficial da
União, da solução de seu r.:qucrimento,
Ar!. 45. A aposentadoria ex· officlo dos professores permanentes abrangidos pelo Arl. 43 desta lei verificar-so-á quando o
docente:
I) Atingir a idade .limite de permanência na atividadc, de acordo com a legislação para o magistério civil federal;
11) For julgado inválido ou incapaz fisicamente, em definitivo,
por Junta de Saúde da Aeronáutica, para atividade docente;
III) For afastado das funções de docente por 2 (dois) anos, consecutivos ou não, pura tratamento de saúde, no período mâximo de 4
(quatro) anos, a contar da data da primeira licença.
Ar!, 46, Contar-se-ilo, como tempo·de serviço público e a ele
dedicados. os anos anteriores à vigéncia desta lei, no exerc!cio de atividade de magistério, qualquer que tenha sido a relação de emprego,
cm regime de trabalho, no mínimo, equivalente ao exigido para o
professor permanente de mesmo nível de ensino.
Art. 47. Aos aluais professores contratados, ficam assegurados os contratos até o término de sua vigência,
Purágrafo único. Poderão ter renovados seus contratos os
utuais professores contratados, obedecidas, porém, ns normas estipuladas no capitulo III do Título I desta lei.
MI, 48, Para efeito de compatibilizaçüo dos cargos existentes
antes da vigénciu du presente lei com as classes ora previstas no Art.
4•, adotar-se-á a seguinte correspondência:
Professor Pleno- Professor Titular
Professor Associado- Professor Adjunto
Professor Assistente- Professor Assistente
§ I• O utual Auxiliar de Ensino terú correspondência uo Auxiliar de Ensino previsto no§ 3• do Arl. 3• desta lei.
§ 2• O aproveitamento dos aluais professores efetivos nus classes previstas neste artigo depender6 de comprovaçilo do atendimento
da cxigéncia contida no item VI do§ 3• do MI. 176 du Constituição
Fede rui.
~ 3• O aproveitamento dos aluais professores, u que se refere o
purflgraro anterior, será imediuto c sucessivo ao cumprimento
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da mesma, pelos demais professores.
~ 4• O aproveitamento dos aluais professores cfctivos, sujeitos
uo regime cslatutário, far-se-á mediante transformação dos cargos
respectivos em cargos integrantes da classe em que forem
aproveitados, os quais integrarão o Quadro Permanente do Minis·
tério ~a Aeronáutica.
i 5• A soma dos cargos ocupados pelos professores cfetivos de
que truta o parágrafo anterior com os empregos dos professores per·
manentes regidos pela legislação trabalhista não poderá ser superior
ao limite de lotação estabelecido para cada classe.
i 6• Não ~a verá novos provimentos no regime estatutário, nas
vagas resultantes do afastamento definitivo dos titulares dos cargos a
que se refere o ~ 4•, devendo os claros de lotação decorrentes ser
preenchidos por professores sujeitos h legislação trabalhista, na
conformidade do estabelecido nesta lei.

LEGISI.AÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV
Da Famnia, da Educação e da Cultura

................ '' ........................... ....... .
'

Ar!. 176 ............................................. .
~ I• .......... , ........ , .................... , ... , .. .
§ 2Y ','' '''', '•'' '' '' • '•' •' • • •' • •' • • •' '' • • • •' • • '' '' ,, ' ,
~ 3• A legislação do ensino adotarâ os seguintes principies c
norrnas:
I -.................................................. .

li--................................................. .
III- ................................................ .
T!Till:o

IV

Da.r DisposiÇões Finais
CAPITULO ÚNICO
Art. 49. Esta lei será regulame~'tada pelo Poder Executivo, no
pmzo de 120 (cento e vime) dias, contado a partir da data de sua pu·
hlicaçào.
Art. 50. Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições em contrário.

IV-· ................................................. .
(Ã.< Comi."Õ''·' de Segurança Nacional, de Serviço Público
CMI e de Finanças.)

PARECERES:
PARECERES N•s413 e414, del975

MeNSAGEM N• 172, DE 1975

PARECER N• 413, DE 1975

Excelent!ssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de
submeter à elevada deliberação óe Vossas Excelências, acompanha·
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro do Estado da
Acron:íutica, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o Magistí:rio
du Aeronáutica, e dá outras providências".
Brasiliu, DI', 23 de junho de 1975.- Ernesto Geloet.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 43fGM3, DE 18 DE
JUNHO DE 1975, DO MINIST(;RIO DA AERONÁU·
TI CA.

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n• 154, de
1975 (n• 251/75, na origem), do Senhor Presidente da Repúbli·
ca, submelendo 10 exame do Senadu Federal, proposla do
Senhor Ministro de Eslldo da Fazenda, para que seja aulorlza·
da a Prefelrura Municipal de Embu (SP), a ele•ar em
CrS 1.000.000,00 (um milhiio de cruzeiros), o montante de sua
dí>lda consolidada.
Relator: Sj!nador Orestes Quéreia
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n' 154, de
1975 (o' 251/75 - na origem) encaminha no exame do Senado Fe·
dcrul a Exposição de Motivos n• 516, de 1975, do Senhor Ministro de
Estnd~l da Fazenda, a qual St)licita seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Embu, Estado de São Paulo, a "elevar cm CrS
1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de sua divida
~onsohduda, a fim de contratar emprcstimo junto à Caixa Econqmi·
oa do Estado d~ São Paulo S. A., cujos recursos serão aplicados nos
serviços de puvimentução usfáltica do vias públicas daquela cidade",
2. A operação a ser realizada, no montante de CrSI.OOO.OOO.OO
(um ••ilhào de cruzeiros), será liquidada no prazo de 3 (trós) anos,
jums de 1:!% ao ano, Tabclu Price, correçào monetária semelhante à
das ORTN's c prestação inicial de CrS 33.214,31.
J. Diz u expoo;içào d~ motivos:
"i\ Prefeitura Municipal de Embu dispoic de umn mar·
gem utiliuivr.l para assunção de novos compromissos.
imh:pemiCnt~mcnte de a'utorit.nçào específica na área federal.
até o vulor de CrS 62.439,49, porém, jó que a operação
preten~iJa ,e eleva u CrS 1.000.000,00, hnverá ncocssidade
de ser suspens11 a proibição estabelecida pela Resolução n•
5o, de 23·1ll·6H, revigorada pelus de n•s 79, 52 e 35, respectiva·
mente de 21·1 o. 70; 3·11· 72 e 30-1 o. 74, do Scnndo Federal, a
lim de que possa ;1 Municipalidade ~:ontr~tar a parte. n.-stantc
que intcgrulit.a o valor do empréstimo pretendido, ou seja,
CrS ~37560,51."
4. O voto do relator junto ao Conselho Monetário Nacional fuz
rd'crênda ao On.;umenlo Municipt1l para o ano cm cur~o, no c1ual é:
prevista uma receita de "Cr$ 7,0 milhões, dos quais cercu de 36,4%
atendcr:lo a investimentos cm geral, c que o empréstimo de:: que truta
dcvcrú ut~.:mh.:r a investimentos cujo retorno é assegura~o pelu

Excelentíssimo Senhor Presidente·da República:
O Ministério da Aeronáutica tem a honra de submeter à elevada
considen1cão de Vossa Excelência, o projeto de lei que organiza o
Magistério da Aeronáutica c estabelece o regime jurídico do seu
corpo docente c pessoal coadjuvante.
~. Justificando a presente proposta, este Ministério passa a
expor a Vossa Excelência as seguintes considerações:
- o Ministério da Aeronáutica vem sofrendo, nos últimos
anos, um processo contínuo e indesejl1vc:l de esvaziamento qualitativo no seu quadro de professores;
l1 recrutamento de novos professores Vli:m, progressivamente, lornando·se mnis difícil, pela carência de atrativos que a Ministério d01 Aeronáutica tem a oferr.:~'Cr;
- ns s.alários muito inferiores aos do mercado de trabalho, os
modestos benefícios de previdência na inlitividadc e, a ausênci~1 de
rcgulumcntucão que assegure uo Pessoal do Magistério u oportunidade de falcr carreira no Ministério da Aen.máutica, süo as causas bàsic:l.~ do citado processo de esvuliamcnto.
J. Assim. Senhor Pn:sidentc, no enlender deste Ministério, o
projeto de lei ""' submetido ~ elevada consideração ~e Vossa
Excelência, uma ve1. aprovado, virá pn:cnchcr umu lacuna, há muito
cxi.o;tcntc na lcgisluçào que regula o ensino na ,\eronuuti~a. bem
como, virá corrigir us distorções upontudus.
Aproveito o ensejo paru renovar u Vossu E"<cclência os protestos ~o meu muis profundo respeito. - Joelmlr Campos de Ararlpe
Macedo, Mini..,tro du AeroniiUticu.

l

-296cnbrança do~ rc~peclivo~ tributo~ u seus beneficiários. E conclui
csclmcccndo - "que o seu deferimento não deverá acarretar maio·
rcs pn:ssôcs na cxccuçiio orçamentária dos próximolii ~xercfcios".
S. Assim, o Conselho Monetário Nacional, cm sessão de
19-11·74, uprovou -com base nu Resol uçào n• 58, de 1968; dõ Senado Federal -o cncaminham'ento do pleito ao Senhor Presidente da
República, por intermédio do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda.
6. A Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de
1970, 52, de 1972 dS, de 1975, que proibcm pelo prazo de dois unos,
a emissiao e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza, dos
Eswdos c Municípios, prevê, nos !i§ I• e 2• do artigo I•, o levanta·
menta temporilrio da rereridu proibição "quando se tratar de titulas
cspccilicamt:ntc vinculudos a financiamentos de obras ou serviços
roprodutivos, cm que o respectivo encargo de juros c amortização
possa ser atendido pela renda dos rcreridos serviços c obras, ou
~inUa. cm casos de excepcional necessidade c urgência, e apresenta ..
da, cm qualquer hipótese, cabal e minuciosa rundamentaçilo".
7. Ante o exposto, cumpridas que roram todas as exigências
relativas à csp~cic c nadu havendo no âmbito desta Comissão .que
possa ser oposto~ solicitação contida na presente Mensagem, opinamos pda sua aproYação, nos termos do seguinte:

.I

levantada, bem como o processo a ser adotndo, qual seja, 0 de
submeter o pedido ao Conselho Monetário Nacional, acompanhado
de cabule minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a maté·
ria encaminhada ao Senhor Presidente da República, por intermédio
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. Por fim, deverá ser
submctid:a ao exame do Senado Federal, nos termos do art. 1•, § 2•;
du Resolução n• 58, de 1968, e do art. 42, item VI, da Constituição.
3. A Comissão de Economia, na rorma regimental, depois de
examinar ,o assunto e considerando terem sido atendidas todas as
determinações constitucionais e legais pertinentes à espécie, concluiu
por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
4. Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência
desta Comissão que possa ser oposto ao projeto de rcsoluçiro cm pau·
ta, visto qaejurldico c constitucional, entendo que o mesmo pode ter
tramitação normal.
Sala das Comissões, cm 10 de setembro de 1975, - Accloly
Filho, Presidente-- Hehidlo Nunes, Relator- Orlando Zancanerltalívio Coelho - Heitor Dias- Leite Chaves- Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENT~ (WII~n Gonçalves):- No Expediente li·
do consta o ProJeto de Lea da Camara n• 66, de 1975, que dispõe 50•
bre o Magistério da·Aeronáutica c dá outras providências.
Nos termos dá allnea b do inciso 11 do.art. 141 do Regimento
Interno, a matêriu receberá emendas, perante a primeira comissão a
que roi distribuída, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1975
Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu (SP), a elevar
cm Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Artigo I• É suspensa a proibição constante do art. I• da Resolução n' SH, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970; 52, de 1972 e
35, de 1974, Iodas do Senado Federal, para permitir que a Prcreitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, eleve cm
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ia
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinado ao
linanciamento de ohrus de pavimentação asráltica de vias públicas
daquela cidade.
Artigo 2• Esta resolução entra cm vigor nu data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 3 de setembro de 1975. - Milton
Cabral, Pl'esidcnte - Orestes Quércla, Relator - Ruy Santos Renato Franco - Jarbas Passarinho - Lulz Cavalcante - Jessé
Freire.
PARECER N• 414, DE 197S
Da Comissio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Resoluçio n•
, de 197S, da Comlssio de Economia, que
"Kutorlza a Prefeitura Municipal de Embu (SP) a elenr em
Cr$ 1.000.000,00 (um milhilo de cruzeiros) o montante de oua
dívida consolidada."
Relator: Senador Helvidlo Nunes
O projeto de resolução submetido à apreciação desta Comissão
suspende (urt. I•) "a proibição contida no art. I• da Resolução n• 58,
de !96B, revigorad:t pelas de n•s 79, de 1970; 52, de 1972 c 35, de
1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prcrcitura Muni·
cipal de Embu, Estado de Silo Paulo, eleve em CrS 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiros) o montante de 'ua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica do Estado
de Siao Paulo S. A., destinado ao financiamento de obras de pavimentação asráltica de vias píabllcas daquela cidade",
2. A Resoluçilo n• 58, de 1968, em seu artigo I•, dispõe sobre a
proibiçuo de emissão de titulas de qualquer natureza, pelos Estudos c
Municlpios c prevê as hipóteses cm que essa proibição pode ser

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de
Relações Exteriores relativo à Mensagem Presidencial n• 156,
de 1975 (n'' 259/75, na origem, de 26 de agosto do corrente
ano), que submete ao Senado a escolha do Sr. Marcos
Antonio de Salvo Coimbra, Embaixador junto à República
da _Costa do Marfim, p:ara, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República de Serra
Leoa.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h
do art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada cm scssii
-~.
o
Solicito aos Srs. runcionários as providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito regimental.
( tf ,\'t's.wio torna-n• secreta às /8 horas e 35 minutos e volta
a.H'r ptihlica às /8 horas t• 50 minutos.)

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais huven·
do u tratar, vou encerrar u presente sessão, designando pura u
ordinilria dc umunhii a seguinte

ORDEM DO DIA

-1-

Discussilo, cm turno único, du redução final (orerecida pela
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 363, de 1975), do Projeto de
Rcsoluçilo n'' 44, de 1975, que suspende, por inconstitucionalidade, a
cxccuçuo do Art. 4• du Lei n• 5.627, de I• de dezembro de 1970, do
antigo Estudo du Guanuburu.

l
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 95,
em turno único, da redução final (oferecida pela de 1974 (N• 2.2M3·C/70, na Casa de origem), que torna obri~atória a
<:omissroo de Redução cm sou Parecer n• 362, de 1975), do Projeto de discriminação visível dos elementos que entram na compoS>çilo dos
Rosoluçioo n•' 45, do 1975, que suspende, por inconstitucionalidade, a produtos ai imentícios e dá outras providências, tendo
c.xccuçã,> do Ml. I•' da Lei n• 408, de 18 de dezembro de 1967, e do
Ml. I•' da Lei n• 506, de 31 de dezembro de 1969, do Município de
PARECERES, sob n•s 409, de 1974 c 131, de 1975, da Comissão:.
Bocuinu. Estado de São Paulo.
- de Saúde, I• Pronunciamento: Favorável, com as emendas
4ue
apresenta
de n•s I e 2-CS; e
-32• Pronunciamento: Contrário.
Dis~ussão,

Dis~ussão, em turno único, da redução final (oferecida pela
<:omissroo de Redução em sou Parecer n• 390, de 1975), do Projeto de
Rosoluçioo n'' 53, do 1975, que autoriza a Prefeitura· Municipal de
Caiuú (SI') a elevar em CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros)
olimilc tlt: sua dívidu consolidada.

o SR.

PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a

sessão,

(Levanta-se a sessão às /8 horas e55 minutos.)

134• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 12 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Ahovir Leal- Evandro Carreira- José Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa - Helvidio Nunes - Virgilio Távora - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Milton CabralRuy Carneiro- Marcos Freire- Augusto Franco- Gilvan Rocha
- Ruy Santos - Danton Jobim - Itamar Franco - Franco
Montoro- Orestes Quórcia- Lázaro Barboza- Osires Teixeiraltalívio Coelho- Mendes Canale- Accioly Filho- Leite Chaves
- Evelásio Vieira- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número
regimental. declaro aberta a sessão.
O Sr. !•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

1:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restiluindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 173/75 (n• 279/75. na origem), de 12 do c<lrrente, referente
no Projeto de Lei Complcmentllr n• 7(75·CN, que altera disposições
da legislação que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o
Programa de Formação do Putrimônio do Servidor Público
(PASEP). (Projeto que se transformou nu Lei Complementar n<• 26,
de li de setembro de 1975.)

E.M.E.
N• 17/75-GAG
Bra<llia. 17 de julho de 1975
Excelentí;simo Senhor
General-de-Exército Ernesto Geiscl
Digníssimo Presidente da República
Federativa do Brasil
NESTA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A Lei n• 6.190, de 17 de dezembro de 1974, estima a Receita do
Tesouro do Distrito Fcdt:ral, para o cxt:rcíciu financeiro de 1975, em
CrS 1.471.813.200,00 (hum bilhilo, quatrocentos e setenta e um
milhões. oitocentos e treze mil e duzentos cruzeiros) e cm iguul valor,
fixou a Despesa de responsabilidade desta Unidade da Federação.
A rofcrida Ld apoiou-se em d;~dos que foram criteriosamente
:ma lisa dos pelos órgãos técnicos do Distrito Federal c referendados
pela Secretaria de Orç,.mento c Finanças, do então, Ministério do
Planejamento c Coordenação Geral, possibilitando que o documento orçamentário, ~cm caruct~.:riz:tsse a política governamental
proposta para o excrcicio, considcrudos os fatores económicos.
s~ciai~. nUministrntivos e institucionais que envolviam a fixação do
ntvel de operacionalidade do Governo local.
A Receita do Tesouro do Distrito Federal, estimada pela Lei
Orçamcntúria, assim se expressa, segundo as subcategorias econômi ..
casque u compôem, como demoustra o quadro que se segue:
OISTfi!TO ftLEAAl.
rEcrtTA 00 TE!lllJRO -

llJACATF.GOFIIAS COOtó.IICA9

(C>fl,OO)
ESTD.:ATlVA

'BR!ClFICI\Çllo

De cne•mlnhamentu ao Senado de projeto de lei:
MENSAGEM N• 174, DE 1975
(N• 281/75, na origem)
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663,!102,000
?4,2.:12,000
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260,000
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24,480,000
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Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos dn artign 51, combinado com o urtigo •12. item V, du
Constituiçito, tenho a honra de submeter à elevada deliberaçilo de
Vossas Excclêncius, acompanhado de Exposição de Motivos do
S•:nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
''nutorizn o Governo do Distrito Federal u abrir crédito suplcmcntur
cm reforço de dotações que especifica, constnntes do Orçumento do
Distrito Federal para o excrc!cio de 1975".
Brusllia, cm II de setembro de 1975.- Ernesto Gclscl.
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Pemit:c-me, aqui, cons1dcnu- e granda relev.inc1a duo rnaté
ri:l ~poeta uma vu que e sua aceitação por Voua Excal;ncia 11 palca nobrai'
Ganhares Senocilres 1 pannitirâ " aatu Cbvamo a con~tUação da obJet1voa de
maior :LntaMiaaa plll'a o OiDtrito Feelaral 1 d•atacandO-ae a aplicAção dtt mais tle
&:1(. do valor áO crédito, nea f'unçÕea da &Úda a Santt01ftentc 1 EWcação e S.(ll,!

nnçe F\iblic.a,
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Concluindo, tanho 11 honra .tia solicitor a VDsu
Excol.ÕI;l
~~a, njto tlatrniMCICI, llll conf'onn1.rl(ldD com o Arti.ga S?, itom 'PJ, dll Ccnati'bJ~
çÕ0 o ancamiflhamil'lto, 110 Bonado Foelr~ral 1 dll pruaanta propoata ele abartuN d1
1
no
crtÍt11to suplementar, cuja minuta dal.a1 vai a~aKD para.oll f'ina praviltos
Artigo 1?, PArágrafo 11 1 tMlbÓm rle Conlltituiçao d11 Repulllica.
Vlll~• tia oportunidatla para aprutntar a liDaM Exc111~
c:l.ll, Senhor Proa1tlanta 1 aa prctauto• tlu mttU mab profunda ra•P•ito,
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-3ooPROJETO DE LEI DO SENADO N•t5l, ut: 19'75-DF
~utortzo

o Governo do Distrito Federal
a abriL cr6d1to suplementar em reforço

de dotações que especfftca. constantes
do Orçamento do Distrito Federal para
o oxerclcio de 1975.

3.0.0.0- DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0- DESPESAS OE CUSTEIO
3.1.1.0- PESSOAL
3.1.1.2 .. Pessoal Militar
01 .. Vencimentos e Vantagens Fixas •••• ,.,,,,,,,,
02 .. Despesas Variiveis .... , • , ....... , .. , , .. , , , ,

O SEN~OO FEDERAL decreta:

11

abrir crédito suplementar ao orçamento do Ofstr.!

to Federal, para o exercicfo financeiro de 1975, até o limite de
CrS 476.146.245,00 (quatrocentos e setenta e seis m11hÕes, cento e
quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco cruzeiros) em r"!
forço de dotações consignadAS is Unidades Orçamentirhs constantes
C:a dtsr.rfmfnt.çi:J do ·Anexo II a que se re~~-re ~ Lef. :-? 6.190,·d~·1.1

de dezembro de 1974, conforme a seguinte especff1caçio:

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0- DESPESAS OE CUSTEIO
3,1,1.0- PESSOAL
3.1.1.1- Pe~soal Cfv11
0.1 .. Vencimentos o VanUgens r ixtJS .. , , .. ., ... ..
02 - Despesas VarHiveis., ..... ,., ... , ......... ..

t .. SECRETAqJA DO GOVERNO·

a,O,O.O - DESPESAS CORRENTES
3.2.0.0- TRANSFER!NCIAS CORRENTES
3.2.6.0- Reserva de ContingCnc1a ••••••••••••••

54.433.245

INVERSDES FINANCEIRAS

III

Jnvers~es

4

F1nancefras ••••• ,.,

SECRETARIA OE.YIACAO E OBRAS

4,0,0.0
4.1.0.0

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

4,1,1.0

Obras PÜbli cas,.,,.,,, ••• , •••• ,,.,,,,,.

4,3.0.0
4.3.3.0

TRANSFER!NCIAS OE CAPITAL
AUXTLIOS PARA OBRAS PDBLICAS
CompAnhia de Agua e Esgostos de Bl"asllfa-CAESB

7.213,000

35,081.000

80,000.000

XI -

OE SAOOE

3.0.0.0
3, 2. O, O
3.2.7.0

DESPESAS CORRENTES
TRANSFEREIIC IAS CORRENTES
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORREiiTES

3.2.7.5

Fundações Institu1das pelo Pode~ Público
- Fundaçio Hospitalar do Distrito Federal
01 ·Pessoal..............................

30,000.000

11.200,000
acrescida ã

Parigrafo iinfco • A autorização deste
do artigo 79 da referida Lei.

artigo é

constante

Art. JQ • Para atendimento do crédito suplementar autorizado nesta Lei, serão utilizados os recursos de ouu tra·

DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS
49,900.000

ta os incisos I e II, do ~eriigr'afo lQ do arttgo 43,, da ~cfnll 4.32ú,
de 17 de março de 1964, na forma abaixo espocfffcada:
- Superavit F1nancqiro ~purado no
Balanço de 1974,. ,,, •••••• ,,, ,,

28.488.245

II

Excnso de Arrecadaçio .........

420.158.000

III

Operação do Cridfto, •• ,,,,,,,,,

27.500.000

VI ·REGUlO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO

4,0,0',0 - DESPESAS OE CAPITAL
4.1.0.0 'INVESTIMENTOS
4.1.1.0 ·Obras PÜblfcas ............................

SEC~ETARTA

12.419,000

4

• REGt•o AD"!INISTRATIVA 1I 1 • TAGUAT1NGA

4.1.1,0 .. Obras PÜblfcas ............................

4.1,1.0- Obras PÜblicas .............................

Art. 29
to Governador do Distrito Federal autorizado a distribuir a fmportincfa prevista no inciso 1, do Artigo anterior, mediante crédito suplementar is Unidades ~rçamentãrfas
constantes da Lei n9 6,190, de 17 de dezembro de 1974,

4.0,0,0 - DESPESAS OE CAPITAL
4.1.C.O
INVESTIMENTOS

4,0.0.0
4.1.0.0

157,600,000

4.0.0.0 - DESPESAS OE CAPITAL
4.1.0.0- INVESTIMENTOS

CrS 1,00

IV - REGI-O ADMINISTRATIVA II .. GAMA

4.1,1.0- Obras Públicas ...........................

3,0,0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.2,0.0- TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.7.0- DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.7.5- Fundações Jnstituldas pelo Poder PÜblf'co
- Fundação Educacional do Distrito Federal
01 • Pessoal ••••••••••••• ,,,,,,,,,,,.,,,,

4,0.0.0 • DESPESAS DE CA 0 ITAL
4,2.6.0 ·Diversas

5,900,000
100,000

X - SECRETARIA OE EOUCT!Ç.II:O E CULTURA

II • SECRETARIA DE F!NAHr.AS

4,2.0.0

8,000.000

I X - SECRETARIA OE SEGURANÇA POBUCA

Art. 10 - t o Governador do D1strito Fede ..

ral autorizado

12,000,000

8,900.000
Art. 4Q • Os valores do que trata o artigo 19 i!

VIl • CORPO OE BOMBEJIIOS OU DiSTRITO FEDERAL

3.0.0,0
3,1,1.0

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS OE CUSTEIO
PESSOAL

3.1.1.Z
01
OZ

Pessoal Mflitar
Vencimentos e Vantagens Fi~as., ,,,,,,,,,,,,
DesPesas Var1ivefs .........................

3,1,0.~

tegrario os seguintes Projetes e Atfvfdades:

FUNÇAD 06 - DEFESA NACIOIIAL E SEGURANÇA P.ODLICA
PROGRAMA 29,- SERVI COI ESPECIAIS OE SEGUqANÇA
2,100,000
1.300,000

Subprograma 170 ·Defesa contra Sinistros
CBOF 2.0Z7 ·Manutenção das Atividado~ do Corpo
de Bombeiros do Distrito FederAl ••

3,400,000

-301PROGRAMA 30 - POLICIAMENTO CIVIL

PARECER

Subprograma 174- Operações Policiais Civis
SEP 2.028 .. !1anutençio das At1v1dades da Secrct!
ria de Segurança PÜb11ca,,.,,., . .,,.

PARECER N• 415, DE 1975
Comissão de Redução

6,000,000

Redaçiio do vencido, para o turno suplementar do Substltuti!o do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1975 ( n•
1.344-B/73, na Casa de origem).

PROGRAMA 31 • POLICIAMENTO MILITAR
Subprograma 177 ·Operações Policiais Militares
PH 2,026 • Manutenção das Atfvidades da Pollcfa
Hf11tar do 01str1to Federal. ........

20.000.000

Relator: Senador Orestes Quércia

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROGRAMA 08 - GESTAO FINANCtiRA

FUNÇ~O

07 -

SubprogramA Oí'r· • Admfnlstraçio r.u1fl

SEF

1.008- Ffnancfamento a Programas de

De·

senvolvfmento, ..... ,, .• ,.,.,,,,,.

7.213.000

FUNÇ~O

08 - EOUCAÇAO E CULTURA
PROGRAMA 42 - ENSINO OE ~IHEtRO GRAU
Subprograma 188 - Ensino Regular
FEDF 2.06.0 .. Manutenção do Ensino de lQ Grau

1 •.020 • Amplhçio,. Melhoramentos e

SEC

147.600.000

A Comissão apresenta a redução do vencido, para o turno suplemenlar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•
27, de 1975 (n• 1.344-B/73, na Casa de origem), que dispõe sobre o
mandato de Reitores, Vice-Reitores, Diretores e Vicc-Dirctorc:s das
1nstituições particulares de ensino superior.
Sala das Comissões, cm 12 de setembro de 1975. - Danton
Jobim, Presidenle- Orestes Quércia, Relator- Mendes CanaleVirgilio Távora.

Equfo~.

mente da Rede de Ensino de 19 Grau ••

ANEXO AO PARECER N•415, DE 1975
12.419.000

PROGRAMA 43 • ENSINO OE SEGUNDO GIAU
:subprogra•a -198 .. ·Formação para .. o. Setor .Tercfirfo.
'FEDF

2.053 .. Manutenção do Ensino 'do 29 Grau , , •

10,000.000

HABITAÇAO E URBANIS~O
PROGRAMA SB • URBANISMO

FUN,~O

10 •

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Subprograma 323 - Planejamento Urbano
~A 1.005 • Urbanizaçio na Regfio Admfnfstratf
v a do Gama,,,,,,, ••••••••••. ,,, .• ~
RA

11.200.000

1.006 • Urbanização na Região Admfntstrattva de
Taguatfnga,,,,,,,,,·,,,,,,,,,,,,,,,

RA

1.009 .. Urbanhaçdo na R11gfio Admfn'istratf
v a de Sobr,idfnho,. ,, , , . , , ,, . , , , , .:
SVO 1,042 • Urbanização do Plana Piloto e Setores

a.9op.ooo
3S.OBI.OOO

FUNÇAO 14 • SAOOE E SANEAMENTO
PROGRAMA 7S - SAODE
~ubprograma

432 • Assistência Hospitalar Geral
FHDF 2.038 • Manutenção das Atfvfdades Hédfco·
Hospitalares.,,,,, .... ,,,, ...... .

30.000.000

PROGRAMA 76 • SANEAHEflTO
Subprograma 447 • Abastecimento

d'i~ua

CAESB 1.049 .. Sistema Rto Descoberto,,,,,,,,,,,,

BO.OOO.OOO

99 - RESERVA DE CONTINGtNCIA
PROGRAMA 99 • RESERVA OE CONTINGtNCIA

FUNÇ~O

!:ubprcgrlr<~i

999 - Reserva

~o,,Cont.111!:;;1l:ia

SEG 2.999 • Reserva de Contlngêncfa.,,,,,,,,,,

S4.433.24S

Art. 59 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art, 69 - Revogam-se AS disposições em contririo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N•4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da Uniilo, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

;.;;1:. 43 .. A. ·~b~~~~~· d~~· ~~~dit~~· ~~~i~~·.~t~;~~ ·~·~;~~~~;i,
depende da exislôncia de recursos disponíveis para ocorrer 11 despesa
c scril precedida de exposição justificmiva.
.
1 1• Considerttm-se recursos para o fim deste urtigo, desde que
não comprometidos:
.
.
1 - 0 supcrttvit financeiro apurado cm balnnco patt~momul do
exercício tmtcrior:
11 -os provenientes do excesso de urrccuduçilo:

········i:1:,. i:~,;;,i..:,;;;.; ~;"· c:,;,:,~;,;,i,:a~ ;: i,',,;;,~~: ;,~. 'o';.;;,;.;.· 'Federa/ e dt• Filrmrc""· J

Redução do vencido, para o turno suplementar do Substitutim do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1975
(n' 1.344-B/73, na Casa de origem).

Dá nova redução ao parágrafo único do art. 15 e ao art. 16
da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas
de organização c funcionamento do ensino superior e sua arai..
culaçiio com a escola média, e dá outras providências•',
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O parâgrafo único do art. 15 e o art. 16 da Lei n• 5.540,
de 28 de novembro de 1968, que fixa normas de organização e
funciÓnumento do ensino superior e sua urticulaçào com a escola
mt:dia, e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte
redução:
"Art.l5 ..................................... ..
Pariografo único Nu composição do Conselho de Curadores, u ser regulada nos cstatulos ou regimenlos, deverão
incluir-se, além dos membros pcrtencenles à própria instituição. representantes da comunidade, em número. correspondente a 1/3 (um lcrço) do total.
Art. 16. O processo de escolha c nomeação de Rcilores, Vice-Reitorcs, Pró-Reitores, Sub-Reitores. Adjuntos de
Reitor ou Decanos de Universidade. Diretores e Vice-Diretores de eSiabelecimenlos isolados de ensino superior, bem
como de outros responsáveis pela direção ou coordenação de
órguos setoriais ou unidades universitárias, reger-se-a pelas
disposições constantes desle artigo.
§ I• Os Reitores de Universidades c os Diretorcs de
estabelecimenlos isolados de ensino superior, quando essas
inslituiçõós forem criadas e mantidas pela União, serão
nomeados pelo Presidente da República, observados os seguintes princípios:
I - a escolha será feita a partir de listas de 6 (seis)
nomes, uma para cada caso, c submetidas uo Presidente da
República pelo Ministro de Estado da Educaçilo e Cultura;
II - us listas serilo elaboradas cm reuniUo conjunta do
Conselho Universitário ou órgão colegiado equivalente e do
órgilo colegiado de coordennção dns utividades de ensino c
pesquisa:
III - poderão constar dns listas nomes de pessoas
cslrnnhus no corpo docente du instituiçilo desde que
comprovadas sun capacidade, idoneidade moral e ilibada
reputação:

-302IV- os Estatutos das instituições podcrno definir procc·
dimentos que ampliem o colégio eleitoral referido no inciso
I 1:
V- será de 4 (quatro) unos o mandato dos dirigentes a
que se refere este parágrnfo, vedado o exercício de 2 (dois)
mnnd:.llos consecutivos.
§ 2• Os Vice-Reitores, Pró-Reitores, Sub·Reitores,
Adjuntos de Reitor ou Decanos de Universidades mantidas
pela União serão nomeados pelo Reitor.
§ 3• A dcnominaçào de Vice·Reitor passará a ser uti·
lizada como equivalente às demais expressões incluídas no
parúgrafo anterior, cabendo à Universidade escolher dentre
as mesmas e definir no seu Estatuto aquela que irá udotar
pur't designar os auxiliares diretos do Reitor, especificando o
seu número,

§ 4• O Reitor designará, dentre os seus auxiliares referi·
dos nos parágrafos 2• e 3•, aquele que, além das suas atribui·
ções permanentes, deverú substituí-lo em suas faltas e impe·
dimentos eventuais mediante prévia aprovação do Ministro
de Estado da Educação e Cultura.
§ 5• O auxiliar designado, na forma do parágrafo un·
tcrior, sucederá o Reitor, no caso de vacância, até que seja
efetuudo o provimento do cargo de conformidade com o
parágrafo I• deste artigo.
§ 6• As Universidades procederuo às alterações que se
nzerem necessárias cm seus Estatutos e Regimentos, a fim de
aduptá·los às disposições da presente Lei, submetendo-as ao
Conselho Federal de Educação.
§ 7• Os Di retores ou Coordenadores de órgãos seta riais,
criados nos termos do§ I• do art. 13 desta Lei, assim como os
Di retores das unidades universitárias das Instituições criadas
e mantidas pela União, e os respectivos Vice-Diretores serão
nomeados pelo Reitor, ouvido o Ministro de Estado, du
Educaçuo e Cultura, observados os seguintes princípios:
I - a nomeação será feita dentro de ~O (sessenta) dias
cont,tdos da posse do Reitor, ou da vacância do respectivo
cargo, a partir de lista de 6 (seis) nomes elaborada pelo órgão
colegiudo do selar ou unidade, ou pelo Conselho Univer·
sit:írio, quando não houVI:r órgão colegiado setorial;
11 -em nenhuma hipótese o Dirctor, o Vice-Diretor ou
o Coordenador poderão exercer o cargo por período
consecutivo superior a 4 (quatro) anos, nem por periodo ai·
ternado superior a 8 (oito) anos.
§ s• O Diretor de estabelecimento isolado de ensino su·
perior designará o Vice-Diretor que, além de suas atribuições
permanentes, o substituirá em suas faltas ou impedimentos
eventuais.
§ 9• O Vice-Diretor designado na forma do parágrafo
anterior sucederá o Diretor, no caso de vacância, até que seja
efetuado o provimento do cargo, na forma do § 1• deste
artigo.
§ lO A elaboração nu listu séxtupla,.prevista no item 1
do§ 1• deste artigo, deverá ser encaminhada ao Ministério da
Educação e Cultura, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
antes da conclusilo do mandato de Reitor, e no de 30 (trinta)
dias nos casos dos§§ 5• e 9• deste artigo.
§ 11. Nas instituições de ensino criadas e mantidas por
Governo Estadual ou Municipal, rr nomeaçilo dos dirigentes
11 que se rcrere este artigo far-se-á segundo normas estabele·
cidas pelo respectivo sistem11 de ensino e aprovada pelo Con·
sclho de Educaçilo competente,
§ 12 Nus instituições de ensino de c11ráter particular, 11
mutériu reger-se-{! pelos respectivos estatutos c regimentos
desde que 11prov11dos pelo Conselho Fedem! de Educ11çilo,
mediante parecer homolog11do pelo Ministro de Estudo d11
El.lucuçi\o c Cultura."

Art. 2• .São mantidos os mandatos dos dirigentes das institui·
ções de ensino superior, criadas c mantidas pela Uniuo', nomeados
pelo Presidente da República e em exercido na data da publicação
destu lei.
Arl. 3• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicnção.
Art. 4• Revogum-scas disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - No Expediente
lido figura o Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1975- DF, que
autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédito suplementar
cm reforço de dotações que especifica, constantes do Orçamento do
Distrito Federal pura o exercício de 1975.
Nos termos da alínea b do inciso 11 do art. 141 do Regimento
Interno, a matéria receberá emendas, perante a primeira comissão a
que foi distribuída, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Atendendo a
convite do Sr. John O. Dahlgren, Secretário Geral da Federação
lnteramcricana de Advogados, a Presidência, não havendo objeção
do Plenário, designa os Srs. Senadores Leite Chaves , Orestes
Quércia, Jtalívio Coelho c Evandro Carreira, para representarem a
Casa, sem ónus para o Senado, na XIX Conferência da lntcr·
Amerlcan Bar Association a realizar-se em Cartagcna, Colômbia, de
27 de setembro a 3 de outubro p~óximo. ·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. I•·Secretário.
Ê lida a seguinte
Em 12 de setembro de 1975
Of. n• 005/75
Exm• Sr.
Senador Magulhues Pinto
DO. Presidente do Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Em cumprimento ao disposÍo no Art. 43, letra a, do Regimento
Interno desta Casa, comunico a Vossa Exccl8ncia que me ausentarei
do território nacional, a partir desta duta, por um período de cinco
dias.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• o testemunho
de minha cstimu i: admiração.- Jessé Freire.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência rica
ciente. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário.

i! lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 406, DE 1975
Nos termos regimentais, solicito a transcrição, nos Anuis do
Senado, do discurso proferido pelo Deputado Adalberto Camargo
uo ensejo da instalação da Subcomissão Afro·Brasileira, constituí·
da pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.
J ustifieação

Julgamos ucontecimento de relevo a criaçilo da Subcomissão
Afro-Brasileira, por iniciativa da Comissüo de Relações Exteriores
da Câmara dos Dcputudos, tendo por finulidade principal o incenti·
vo ils relações entre o Brusil c os pu ises du Áfricu, e a pesquisa c estu·
do dos problemas inerentes uos selares econômico e cultural.
O discurso do !'residente da Subcomissão, Deputado Adalberto Cumurgo, é bem umu síntese do que se pode esperar do trubulho
encetudo c, como tul, merecedor, u nosso ver, de registro nos Anuis
do Senudo.
Sulu dns Sessões, cm 12 de setembro de 1975. - Cullcle
Pinheiro.
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Art. 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido
no exume d<~ Comissão Dircto.ra.
Há oradores inscritos.
Concedo a pu lavra ao nobre Senador Gilvun Rocha.
. O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe. Pronuncia o seguinte doscurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conforme dcsignuçilo desta Casa, a pedido da Comissão de Saúde e a convite da Divisão Nacional de Cilnccr, do Ministério da Saúde, pnrt!ci~ci como médico e observador do Senado, do XI Congresso Brns1imo de Obstctríciu e Ginecologia, no Rio de Janeiro, na
semana linda.
Aquele conclave reuniu cerca de cinco mil modicas de todo 0
Brasil e alguns do exterior, com a participação de professores estrangeiros cm lO cursos, pré e durante o Congresso,
O conchtve teve como temas oficiais: "Assistêpciu à gestante no
Bn~sil" e" Aspectos Sociais do Câncer Ginecológico no nosso País",
Com muita ênfase foi examinado o papel da DiVISão Nacional
do Câncer, devendo ser registrado, por uma questão de justiça, 0
empenho com que o seu ex-Presidente, Professor João Sampaio de
Góis e o aluai Diretor, Professor Humberto Torloni, estão envidando seus esforços no sentido de politica nacional de câncer ser efeti·
vamcntc uma política descnvolvimentistu\ visando não a erradicnção
mas, vtrdadeirumcntc, assistência aos cancerosos do Brasil.
Se, por um lado, aquele Congresso evidenciou o mais alto nível
do progresso médico no setor, pôs também em relevo a abismal diferençn de técnicas médicas, que é mais um fator de diferenciação, entre os centros mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos no Nordeste. Aquele Congresso precipitou a impressão, na família médica
brasileira, do que se está criando uma casta dos médicos metropolitanos, com o desaparecimento do tradicional médico da família, o médico do interior que não tem recursos técnicos para acompanhar a
voracidade do progresso tecnológico na nossa profissão.
Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a par da alegria que me
possuiu ao ussistir aquele conclave, vislumbrei, com muita tristeza, o
fosso, que aumenta, entre o médico do interior o o médico que clinica nos grandes centros urbanos do nosso País. Aliás, essa diferença
v~m desde a formação profissional. Todos sabemos que o ensino mé·
d1co no País teve duas fases rigorosamente distintas: a primeira,
telúrica, vamos assim dizer, n fase francesa, a fase do professor médico de polainas, do professor líder profissional mas líder humanista,
representada principalmente pela escola baiana de medicina, da qual
todos os médicos do Nordeste do Brasil são filhos ou netos.
O Sr. José Esteves (ARENA- Amazonas)- V. Ex• permite
um aparte'!
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. José Este•es (ARENA - Amazonas) - Senador Gilvan
Rocha, V. Ex• estú abordando assunto da maior seriedade. Bem
disse V. Ex• da dificuldade que o interior do Pais enfrenta, com rela·
cUo ii ussistência médica. No meu Estudo, c:,ue ê carente desses
profissionais, o Governo Estadual no propósito de resolver, pelo me·
nos em parte, esse angustioso problema, decidiu, a titulo de incenti·
vo, dar ordenado compatlvel com os profissionais que, patrioticamente, vão paru o interior do Amazonas. Quero congratulnr-me
com V. Ex•. que está trazendo à Casa o sumário, us conclusões do
Congresso a que se fez presente, como médico c como observador do
Senado Federo!, porque traz o nobre colega, com seu depoimento
uutorizndo, subs[dios paru que nós possamos, de mãos dadas,
contribuir pura a soluçilo desse grande problema que é a assistência
médica no interior do Pais. Muito obrigado n V. Ex•
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Muito agradeço
a interfcrênciu do ilustre Senador pelo Amuzonas, c recolho, como
médicl), com muita ulcgriu ns observações do ilustre Representante

do Norte do Pais.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cu dizia, no histórico da
formação médica brasileira, quanto devemos à escola da Bahia, com
aquela grande eloqUéncia que é peculiar ao baiano, que conseguia,
num nrroubo de intcligi:ncia, fazer aulas magistrais de assuntos pura·
mente técnicos, elaborando até poesias em aula sobre rígado, mas
que representou toda uma faceta dessa inteligência nacional,
representativa de um momento da nossa história e que se perdeu,
quando a tecnologia pura entrou nas faculdades, fazendo com que
esquecêssemos dos grandiosos momentos, onde Medicina não era
somente técnica, mas era, também, arte, era também cultura
humanística, era também antropologia,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia)- Permite V. Ex• um
aparte'~

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Com muito
prazer, Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia) - t. com satisfação que
vejo V. Ex• destacar o papel representado pela velha e gloriosa
Faculdade da Bahia, uma das duas primeiras, ou talvez a primeira,
porque primeiro, foi criado o Colégio dos Cirurgiões, criada no País.
Venho da faculdade naquele telnpo em que nào havia nenhuma facul·
dade de Medicina, de Salvador para o Norte; e, então, todos os rapazes que buscavam a formação médica, após a conclusão do curso
secundário, vinham para a Bahia. Tínhamos, então, na Buhia, aquelas repúblicas de estudantes pcrnambucanos, ccarenscs, nortistus, u
república do Norte, e assim por diante. Realmente, foi uma fase áurea da minha velha Faculdade, dentro do estilo que V. Ex• destaca.
Os cursos eram mais de aulas teóricas e V. Ex•. que i: um filho da Fa·
cu Idade, já vindo muito depois do meu nascimento lá, ainda deve ter
~1\cançado isto. Basta destacar que, cm e~ames ·de concursO, os
professores, nu argíliçào, se Preocupavam muitas ·vezes mais com os
erros de concordância que existiam nas teses do que até com a rnaté·
ria científica ali versada. Mas, não censuro. Foi uma época que vivemos: uma época normal, mas, de grande projeção pura a velha Facul·
dade, que deu, no meu .tempo, Aristides Novis, Eduardo Moraes,
Martaguo Gesteiru, Armando Tavares, Edg:tr Santos, Estácio de
Lima e tantos outros mestres admiráveis. Alunos que ainda não esta·
vam na série, vinham para se deleitar com as lições ali dadas. Era
aquele tempo em que os livios em que estudávamos- nós que tinhamos, na época, uma formação francesa - eram todos cm francês:
"O Testut" em quatro volumes; a "Fisica" de Cluzet, a "Clínica" de
Castuígne, as "Terapêuticas", tudo isso e mesmo os livros de Medici·
na Legal, ainda em francês, porque só na época começava a aparecer
o do nosso Mestre, nu Bahiu - que depois passou pura o Rio de
Janeiro- Afrimio Peixoto. Mas, realmente, foi uma fase áurea c, da
Bahia, saíram expressões que, voltando aos seus Estados, foram figuras destncadus da medicina no Nordeste e no Norte brasileiro. Como
buiano e como filho da velha e gloriosa Faculdade da Bahia, agrade·
ço a V. Ex• o destaque que faz, destaque que é, também, filial à
velha Faculdade de Salvador.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Muito agradeço
u interferénciu do ilustre Professor Dr. Ruy Santos, testemunha
ocular do fim da época do ouro do Terreiro de Jesus e que está a
dever aos seus coestuduanos e uo Brasil uma crónica escrita da velha
e tradicional Faculdade de Medicina du Universidade Federal da
Buhiu.
Mas dizia, Sr. Presidente, que à formuçilo médica brasileira, que
atravessou esta fuse romântica, seguiu-se a fusc umericunu do nosso
ensino. onde um verdadeiro atropelo du tecnologia importada impôs
ao médico brasileiro o abandono paulatino du nosso furmacopéia,
du nossu noru mcdíe:inul, da nossu trudicionul coerência institu·
cionul, digo nté assim, de se trutur cm reluçilo médico·doente, pura se
entrar nu eru du computuçl\o médica, com vislvcis bcncl1cios para u
medicina global, mas com o ab1indono cruel para aqueles que, no
interior, ni\o tt:m os recursos dessa tecnologiu e se vêem sem condi-
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Por isso, Sr. Presidente, eu dizia que essa reunião u que o
Congresso assistiu, no Rio de Janeiro, pôs a nu essas diferenças que
estuo truzcndo a medicina brasileira a um nível nilo desejável,
quundo comparamos os nossos proussionais médicos com os de
outros pulses, a partir, Sr, Presidente, do ingresso nas escolas médi·
cus oficiuis que, além do mais, silo exageradas em número, uma verdadeira formação médica em massa. Como diz o Presidente da
Associação Médicadc Minas Gerais, Professor José Gilberto de
Souza:
"Segundo a Organização Mundial de Saúde, há necessidudc, nos países em desenvolvimento, de uma escola médica
para cada dois milhões de hubitnntes. Tomando o estudo por
base, o Brasil deveria ter 55 escolas no máximo, mas temos
80.

Esta situação provoca um verdadeiro disparate: forma·
mos anuulmentc nove mil médicos, de baixo nível, quando
para atender às necessidades do Pais, precisamos de upenas
3.500.
Temos 65 mil médicos, ou seja um para cada 1.600
habitantes. média considcradu razoável pelos organismos
internacionais. A própriu OMS recomenda a formução de
um médico para cuda 25 mil habitantes,
Devem ser tomadas medidas urgentes pelo Governo Fc·
dcrJI para impedir a proliferação das escolas de medicina,
única maneira de impedir que o ensino, já em estágio crítico,
chegue a níveis inaccit:iveis."
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Com muito
pruzer, nobre Senador.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla)- Isso é uma realidade
dolorosa, c é por isso que, mais de umu vez, tenho ouvido aqui o
nosso querido companheiro Vasconcelos Torres insugir-se contra o
Conselho Federal de Educação, pelas dincuidudcs criadas pelo
citado órgão, cm relação a esta proliferação de escolas. O que cncon·
tramas, pelo Brasil afora, ãs vezes, são várias escolas na mesma
cidade. 1:: o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde
temos o professor ensinando nu Universidnde Fedi:rnl; ensinando nu
.antiga escola particular do Rio de Janeiro e em Niterói. O que se dC1?
O professor não fica em conta to com o aluno; ele chega, ministra a
sua aula e sai. O ensino se foz, muitas vezes mais eficientemente, fora
da aula, da câtcdra, na conversa com o aluno, no afastar suas dú·
vidas. No Nordeste, então, sei de escolas criadas cm cidades, em que
os professores saem da capital, onde também ensinam, para le·
clonarem em cidades do interior, ou melhor, para esta manipulação
do ensino médico, que existe no Pais. Acho que V, Ex•. o Conselho
Federal de Educação e o Ministério da Educação têm toda a razão,
quando se batem contra isso. Uma vez, eu estava em Pctrolina, lã no
São Francisco, vizinha a Junzciro, na minha zona; lamento não
esteja presente, aqui, o eminente Senador Paulo Guerra, que era na
i:poca, Governador; S. Ex• recebeu um apelo pura criar, em Pctro·
lina, uma faculdade de medicina. O Governador Paulo Guerra foi
senslvel ao apelo. Depois, conversando com a pessoa que fez a pro·
posta perguntei: "Como fazer funcionar essa escola?" Ele me respondeu: "Nós temos médicos aqui paru ensinar". O problema, porém
não i: ter médico que possa ser professor; o importante i: ter pro·
fcssor formado em Medicina, que possa ministrar o ensino. A
simples condição de médico nilo me dá aquela habilitação essencial,
didútica, pura o exercício do magistério. V. Ex• fez um apelo para
que cu fuça a memória da Faculdade de Medicina. Pois bem: entre os
três livros de memórias que tenho escritos, para que meus nlhos ou
netos os publiquem um dia, h(• um sobre a Faculdade do meu tempo.
Ainda nilo o publiquei porque nesse livro digo a verdade, a im·
prcsst10 que me ficou dC certos professores c, tulvez, os lilhos e netos

desses mestres não gostem da referência feita. Mas posso até ceder·
lhe o original para que V. Ex• o leia. Na Bahia tivemos um grande
mestre, Gonçalo Muniz, que era tido como um sábio. Era um
homem introspectivo- nilo sei se V. Ex• o conheceu.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Não, nilo o
conheci.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Era um homem intros·
pcctivo, de pouca conversa, com o qual não havia o diâlogo entre
professor c aluno. No ensino, é preciso que o mestre seja comu·
nicutivo e não apenas transmita o conhecimento, porque é através do
diálogo que o ensino se faz. Tem razão V. Ex•, louvando-se em con·
sidernções de doutos, insurgir-se contra essa proliferação de fucul·
dudes que diplomam mas, não criam e nem formam médicos.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Muito agradeço
a intervenção do nobre Senador, que manifesta, também, a sua
preocupação sobre esse grave problema do Ensino Superior no nosso
Pais.
'
Mas, não é só, Sr. Presidente: os médicos, depois de passarem
pelo crivo artificial de um vestibular, que não confere justiça aos
melhores dotados, atravessam, freqUentemente, escolas médicas
desaparelhadas e pura, a nnul, no exercício de carreira viver num per·
pétuo estudo de perplexidade. Isso porque, vinculados por uma força
de não poderem fazer outra opção, vivem atrelados no INPS, ao
subor de improvisações c indefinições daquele Instituto Nacional de
Previdência.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Pois não.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Contribuindo pura a
deuciéncia da assisténcia médica do INPS.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Perfeitamente.

f! um ciclo vicioso que deve ser rompido: médicos mal formados instituto mal aparelhado.
E tanto é mal aparelhado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
tenho em mãos recot·te do Jornal do Brasil de exntamcntc um uno: 16
de setembro de 1974, que, cm editorial, cumprimenta a direção do
INPS, pelo anúncio do Plano de Pronta Ação, que previu a livre cs·
colha, por parte do funcionário da empresa, do hospital, clínica ou
qualquer órgão assistencial que mais lhe conviesse, c que também
anunciava o fim das famigeradas filas de assistência.
Pois bem, Sr. Presidente, hú exatnmente um ano o INPS fazia
tais declarações oficiais. Nesta semana, em outro recorte de jornal,
exuminundo o Plano de Pronta Ação, então aniversariante, mas sem
cumprir o seu desiderato, o Sr. Francisco Luís Torres, Subsecretário
de Estudos Especiais, da Secretaria-Geral do Ministério da Previdén·
cia Social, dizia que o Plano de Pronta Ação mobiliza recursos
superiores u 14 bilhões de cruzeiros, pretendendo assistir a mais de
50 milhões de pessoas. Mas asseverando que esse tipo de assistência,
por critérios de natureza técnica, ncaria no sabor das pressões da
demanda o que, efetivamente, não traduz, pela sua improvisação, as
necessidades da saúde da população. A clnsse médica brasileira,
viveo~o ao sabor do conjuntural do Instituto Nacional de Previdên·
cin Sociul é, inclusive ulgumus vezes, rcsponsnbilizudn pelo buixo
atendimento, responsabilidade essa que não lhe cube, pois deve ser
atribuída apenas ao funcionário de umn empresa que não alua como
deveriu.
Para ,que V, Ex•s tenhum uma idéia a que ponto chega a ussis·
ti:nciu médica neste País, lerei purte de uma conferência proferida nu
Escola Superior de Gucrru, pelo professor José Hilário, sob o tema:

.. Assistência Médicu du Pre'vidêncitt Soei ui".
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ciuis, diz o seguinte:

··o custo unitário da assistência prestadu pelas diversas
instituições de Previdência Social, em 1974, foi o seguinte:
I. Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiú·
rios, SASSE: CrS 380;
2. Instituto dc.Previdê:ncia c Assistência aos Servidores
do Estado, lPASE: CrS 150;
3. Instituto Nacional de Previdência Social, INPS:
CrS 100;
4. Fundo do Trubulhador Rurul, FUNRURAL:
CrS 30;
5. Fundo de Assistência nos Garimpeiros: CrS 20."
A simples enunciação desses custos unitários evidencia a falta
de programação num assunto que ê de segurança nacional: a assistên·
cia medica individual.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os médicos qÚe conseguem entrar
no famigerado INPS, não pela porta larga do concurso público, mas
por um tipo de contrato, absolutamente inêdito, que se chama
"credenciamento", recebem salários que variam de CrS 1.600,00 a
CrS 2.500,00; enquanto o INPS, conforme recorte do Jornal do
Brasil, de exatamente um ano, dizia que aplicaria em Letras do
Tesouro o seu superavit registrado, de dois bilhões de cruzeiros, em
apenas um semestre.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- Siio Paulo)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Com muito
prazer, nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orestes Quérciií (MDB - São Paulo - Ouvindo o discurso de V, Ex•, recordei que, dia' atrás, lia num jornal do Rio de Ja.
neiro noticia a respeito de uma conferência do Prof. Carlos Gentile.
Este ilustre médico, que é um analista dos dramas da Previdência So.
cinl no Brasil, apresentou dados realmente impressionantes a res·
peito de um aspecto da medicina assistencial do INPS, que ê aquele
relativo às operações cesarianas. Afirmou aquele mê:dico, que o
Brasil é o País que serve de palco para o maior índice de operações
cesarianas em todo o mundo, cxatamcntc porque essa é uma operaçüo fácil e de bom rendimento econõmíco. Os critérios adotados pelo
INPS, de credenciar hospitais e privatizar a medicina assistencial,
que é o objetivo desse Plano de Pronta Açào, realmente dão margem
:.t essas irregularidades, a esses verdadeiros crimes, Por outro lado, o
JNPS deixa os seus médicos com um salário que poderíamos, ati:,
sem escorregar para nenhuma demagogia, chamar de "salário de
fome". Na realidade este meu despretensioso aparte ao discurso de
V. Ex•. é apenas com o intuito de dizer que realmente o INPS de·
veria revisar a sua política. Particularmente, sou pela socialização da
medicina. V. Ex• é médico, talvez tenha mais conhecimento do que
eu n respeito deSse assunto, mas, acho que o médico que presta serviços ao INPS deveria ganhar um salário mais adequado. O INPS
deveria uumcntnr a sua rede de hospitais, responsabilizando-se por
esse grave problema, e não adotar o critério de privatização du
medicina assistencial no Brasil.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB-Sergipe)- Muito agradeço
u intervenção do nobre Senador por São Paulo, que possui um ponto
de vista coincidente com a maioria dos médicos brasileiros. Fez
muito bem, S. Ex•, cm frisar o salário dos módicos como um fator de
corrupção, o que também nós debitamos uo INPS, inventor, inciusi·
vc, de umu novu moeda corrente no Pufs, chamada unidade de
serviço. O sistemu de pugumento por unidade de serviço, insolita·
mente', na palavra do seu próprio representante legal, Sr. Francisco
Luiz Torres, constitui fato r incontrol(tvel de corrupção. O que os mi:·
dícos brusileiros querem, perseguem, exigem do Governo c do INPS,
é u moruliztlçi'io du ussistênciu médica no Brasil; é o pugumcnto

computívc::l com o nível dos seus conhecimentos.
Os médicos não mais acreditam cm promessas de aumento.
Tenho em mãos recorte do Diário de BrasniQ de li de agosto de
1974, mais de um ano, portanto, no qual o Sr. Ministro da t'revidén·
ciu c Assistência Social acenava aos médicos brasileiros com novos
níveis s~1lariais que nilo chega rum até esta duta. O que exigem os mé·
dicos do lN PS ê que ele não nivele a medicina brasileira por baixo
c, sim. que crie incentivos pura que os médicos professores, c os que
possuem curso de pós-graduação no Exterior, tenham, realmente, re·
conhecidos os seus méritos c ~mlúrios de acordo com seus títulos.
Não é justo que sejam nivelados por salários iniciais.
Os médicos exigem a forma mais honesta para entrar no serviço
de assistência módica brasileira: a larga porta do concurso público.
Não usam telefonemas de pessoas, de amigos, pura que o creden·
·ciumento Scju feito.

O Sr. Osires TeixeirQ (ARENA-Goiás)- Permite um aparte,
nobre Senador'!
O SR. GJLVAN ROCHA (MDB-Sergipe) prazer.

Com muito

O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- Tenho acompanha·
do V. Ex• em. seus pronunciamentos, no Plenário desta Casa. Vcri·
fiquei, com Misfaçào, a sua permanente preocupação na defesa du
classe a que pertence por profissão - a classe medica, Também sou
daqueles que reconhecem nos médicos brasileiros homens de bem e
que devem licnr u salvo de tlcu:mções como aquela q.uc, há cerca de
um ano, os jornais publicaram, referentes a módicos do meu Estado
que teriam sido responsáveis pela morte de uma senhora, à porta do
hospital, negando-se a recebê-la. Todavia, quando V. Ex• trata do
problema, colocando de um lado o médico e de outro o Instituto Na·
cional de Previdência Social, parece-me que V, Ex• começa a fazer
equívocos que precisam ser repamdos. V. Ex• fala em larga porta de
concur~o de títulos e prova, e cm credcnciamcnto, ao mesmo t~mpo
cm que fala em salários de 1.500 a 2.500 cruzeiros. Na verdade,
nobre Senador, são duns coisas inteiramente diferentes: uma coisa é
0 módico contratado pelo INPS, para prestar duas horas de serviços
dií~rios, ou em plantões de 24 por 96 horas; outra é o médico con·
tratado, contrato bilateral, o que médico aceita se quiser e ai- não
se tem que falar em snlürios de fome, eis que ele poderia optar pelo
credenciamcnto - e, este, devo informar a V. Ex•, vai ao teto
máximo de li mil cruzeiros. Normalmente os médicos brasileiros,
credenciados junto ao INPS, conseguem esse teto no S• ou no 9• dia
do mi:s, nobre Senador. Nesse pequeno período os médicos já
atingem o nível maior de remuneração que o INPS pode dar. o que
pode sisniOcar ou uma excessiva competência profissional, ou
teremos que admitir que o atendimento é de baixo nível e que se
procura primeiro atender para auferir os recursos, e depois, então,
fazer-se a medicina particular. Não estou, com isso, fazendo acusa·
ções 11 classe mê:dica, a qual respeito, admiro e tenho defendido nesta
Casa. O que desejo, tão-somente, i: evitar que V. Ex• critique o lns·
titulo Nacional de Previdência Social, que hoje atinge, por si ou
através de outros órgilos, a quase totalidade da populaçilo brasileira
e dá cobertura ati: àqueles que não silo a ele filiados. Se em qualquer
hospital brasileiro chegar um acidentado, este será atendido, na cor·
tcza de que, sendo ou nUo contribuinte do INPS, esse Instituto l~e
dará cobertura e pugnrá a assiti:ncia mi:dicu prestada. V. Ex•, como
medico, evidentemente, tem conhecimento dessa inovação criada
pelo Instituto Nacional de Previdência Social. ~ óbvio, nobre
Senador, que a Previdência brasileira carece ainda de melhoria. 1:.
natural que u Previdência brasileira careçu de novas luzes, como as
que V, Ex• poder(t trazer- c naturalmente trará no seu discurso de
hoje. Quero ucreditnr que o seu discurso nilo se vá limitar 1t leitura
dcssu ou duquelu parte, desse. ou daquele relatório, desse ou daquele
recorte de jornul, desse ou daquele outro peduço de umu conferência,
mas que de vú concluir, evidentemente, por soluções vúlidus paru a
Prcvidênciu Sociu\ brasileira. Faço votos pura que V. Ex•. médico,
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blemas do povo e da Previdência Social, possa concluir o seu dis·
curso po( sugestões que, tenho a certeza, irão ser acolhidas pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, com sugestões de
quem entende c estú preocupado com a solução do problema.

nestidadc com que se conduz. Caso fosse um homem que se deixasse
corromper, com facilidade faria a cirurgia, e o doente que morresse
depois, se fase o caso, porque é óbvio que nenhum médico tem con·
diçüo de dar a um paciente, pela tabela do INPS, os mesmos
cuidados que ele pode dispensar a um paciente que paga a um tru·
tamcnto, pelo seu próprio bolso, preço condizente com o serviço
prestado. O pronunciamento de V, Ex• é oportuníssimo. Nilo há
como, nobre Senador, pretendermos ter, no Brasil, um serviço
médico c uma Previdência Social eficientes, remunerando os médicos
abaixo do que se remunera no campo da empresa privada, ou
mesmo, digamos, como se renumera a motoristas que não precisam
ficar na escola durante 20 ou 30 anos. Portanto, repito, o pronuncia·
mento de V. Ex• é muito oportuno, e mais uma vez solidarizo-me
com V. Ex•, que bem demonstra um homem sensível aos problemas
de maior importância deste País.

O SR. GILVAN ROCHA (MOB- Sergipe)- Muito obrigado
a V. Ex• pela intervenção, Lembro apenas ao ilustre colega dois as·
pectos da questão: primeiro erro de perspectiva: V, Ex• parece que
prega no deserto, porque é o próprio órgão da Previdência Social
que diz que o sistema de unidade de serviço- o qual foi apontado
por V. Ex•. permitindo a médicos atingirem onze mil cruzeiros, o
que, evidentemente é uma exceção - é um futor incontrolllvcl de
corrupção.
Nosso colega de bancada, Senador Orestes Quércia, apontava
recente entrevistn de um médico brasileiro, dizendo que o índice de
ccsuriunu neste Pais é o mais alto do mundo, por ser uma cirurgia
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Muito grato ao
simples de fazer, e que dá rendimento ao médico. Essa afirmação Senador Lázaro Barbozu que, inclus.ive, dá um exemplo prático de
vem u favor de minha tese. O INPS, nas bases atuais de pagamento, e como a Previdência Social mal dirigida pode ser um fator de
isso é conhecido por ele próprio, é um fator de corrupção médica. corrupção médica. Tenha V. Ex• a certeza de que outros
Esse o primeiro erro de perspectiva, de V. Ex•
profissionais, premidos por sua situação econõmica, mas sem o de·
Segundo erro de perspectiva: não se está discutindo, aqui, o que vido respaldo cientifico, se arriscariam a fazer tal cirurgia para
foi feito. Pretende-se discutir o que é preciso fazer.
ganhar uns trezentos minguados cruzeiros do Instituto Nacional de
Ninguém nega que o instituto Nacional da Previdência Social Previdência Social. Isso, também, é outra prova prática de que o lns·
presta assistência. Ninguém, porém, em sã consciência, pode apontar tituto insiste cm nivelar os médicos brasileiros no seu nível mais
essa assistência como ideal, pois é o próprio órgão que institui um baixo, estimulando a que a Medicina do nosso Pais caia vertical·
Programa de Pronta Ação, para corrigir deficiências iniciais no atcn· mente.
dimcnto presto, quando o doente chega ao hospital.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um
Portanto é o segundo erro da perspectiva. Não· se discute
quantos milhões de associados foram assistidos; discute-se, isso sim, aparte?
que o INPS, hoje, é um futor de nivelação da classe médica brasi·
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Ouço o nobre
leiru, por baixo, c é um futor de corrupção da classe médica, como Senador Ruy Santos.
também oferece um tipo de assistência que foi denunciado, aqui, de
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia)- Já disse a V. Ex• mas
cem cruzeiros per capita que, cfctivamentc, não é o tipo da melhor vou repetir, para sermos compreendidos, inclusive pelos nossos cole·
assistência que merece o povo brasileiro.
gas módicos, que, lam~ntavclmcntc: há duas Medicinas: a Medicina
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- Permite-me V. Ex• . oficial, vamos dizer, u Medicina de serviço público, c a Medicina de
clínica privada. Sei de profissionais competentes, que não são os mes_.
um aparto, Senador?
mos no próprio consultório c no consultório do Serviço de Previdên·
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe)- Com muito ciu Social, ou de outra empresa desta natureza. O que se dá, lamenta·
prazer.
velmcnte é que ele, na clínica privada, tem que selecionar os ele·
O Sr. Lázaro Barboza (MOB - Goiás) - Senador Gilvan mentes pura o seu diagnóstico; c para tanto ele manda buscar um
Rocha, quero apenas trazer um depoimento ao discurso de V. Ex• Raios X ali, um exume de laboratório acolá, um outro teste mais
Hú cerca de três anos, uma pessoa ligada a minha família sofria de adiante, pura formar do seu "n" de razão o diagnóstico, Na clínica
uma innamaçüo no ouvido, que atingia o osso mastóide. Tratava-se oficial ou na clínica pública- vamos assim dizer- aquilo tudo vai
de um problema delicudissimo. Vários médicos opinaram pela im· chegando às suas mãos e ele mal passa a vista; se tem a radiografia,
possibilidade de uma cirurgia com sucesso, uma vez que teriam que ele só observa o laudo, nem olha para a radiografia.
O que acho estranho, entretanto, é o meu eminente colega Sena·
cortur muito próximo ao nervo facial, havendo uma margem enorme
do risco deu pessoa vir a ficar com u face paralisada. Pessoalmente dor Orestes Quérciu falar cm cesariana como operação fácil. Em
pus-me u campo e fiz gestões, procurando encontrar um cirurgião verdade, não há operação fâcil; todas elas, as mais simples - e sabe
que, realmente, reunisse condições profissionais pura cuidar do caso. V. Ex•. que é cirurgiiio- muitas vezes, causam problemas, pois de
uma unha encravada surgem, às vezes, as complicações mais sérias.
JC1 nos prcparllvumos pura lcvur a pessoa enferma pura o exterior,
quundo nos informaram estur cm Goiünin um dos maiores cirurgiões Não i: u cesariana, em si, uma operação fácil. Já dizia o tubaréu du
nossa região: "Viva u galinha com a sua pevide!" Por que? Porque
na especialidade, incl~sivc com um longo período de cstllgio nu
Europa, nos Estudos Unidos c nu Ãsin. Procuramos esse médico c temia c todos temem a operação, pelas condições personallssimas de
ele, após examinar u doente, concluiu que a única saída seria, cfcti- cada qual. Às vezes, os exumes preliminares foram feitos c os re·
vttmcnte, u cirurgia: entretanto, foi logo taxativo ao dizer que não sultudos são tranqUilizadores, no entanto, na mesa de operações- e
faria aquela cirurgia pelo INPS, pois este lhe pagaria apenus tre·
sube V. Ex•. queô cirurgião- surge o imprevisto. Eu, por exemplo,
zcntos c cinqUentu cruzeiros, i1 época, por aquela cirurgia, Adiantou,
assisti uma vez um grande Professor, na Bahiu, morrer depois de
uinda, que pura a possibilidade de sucesso ele teria que, pessoal·
uma operuçi\o de retirada do buço. Ele tomara todas us precauções
mente, dar ussistônciu clínicu pós-operutória il doente, por um
contru u hemorragia, mas seu esforço foi tüo grande, quando u pinçu
período mínimo de seis meses, tarefa que umu enfermeira ou um mí: ..
não conseguiu deter a hemorrugia, e ele recorreu ao esforço manual,
dica nüo poderia fazer se nüo tivesse profundo conhecimento do
sem pinçu, que no outro dia morriu ele de enfarte. Vou dar o nome,
assunto. Então, nobre Senador, só houve uma opçi\o, embora a
foi o Dr. Fernando Luz. Portanto, mesmo no curso das operações
menor cm questuo.tivesse todo o direito ilquela ussistôncia, porque
muis simples, por vezes, surgem complicações us mais sértlrS. O que
seus pu is eram asscgurudos do INPS: foi o médico atender à pncientc
se verificu, enti\o, é que há essa variedade. Desculpe V. Ex• e, tum·
foru do INI'S. Esse cirurgii\o, obviamente, i: um homem de cons·
bí:m, o nobre Sr. Presidente, que jâ estil u nos advertir com o
ciência, c louvo nele a capacituçUo profissionul c, sobretudo, u ho"DETRAN", como diz o Senador Eurico Rezende. Desejuva, ainda,
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geral, uma Medicina global em vários pontos do território nacional.
Lembro-me bem de uma efetuada no Rio Grande do Norte c outra
cm Friburgo, Pois bem, era eu Deputado, na ocasião, c o Presidente
da Associação Médica Brasileira havia comparecido à Comissão de
Saúde, juntamente com os médicos-chefes desse programa do Rio
Grande do Norte, Fiquei, então, ouvindo os médicos apresentando
as estatísticas, e lembro-me bem de que os atendidos tinham sido ccn·
to e vinte mil. Perguntei a que municfpios atendiam os serviços, e a
resposta veio detalhada; perguntei, ainda, qual era a população
daqueles municípios. Era menor do que os atendidos! Desse modo ti·
ve que me convencer de que mesmo aquele esforço não dava resultado. Na verdade, o problema é muito complexo. Não carrego as cores
cm INPS, nem no credenciamento. ~a pobreza nacional, são as deficiências naturais que ocasionam isso. Acho que se credenciei cinco
médicos, na minha vida de político, credenciei· muito, porque sou
contra isso; mas sei, entretanto, de pessoas com oito, nove e dez crcdenciamentos. Depois, surgiu uma resolução do INPS, proibindo
mais de dois ou três credenciamentos, mas havia dúvidas e criaram.
ainda, outra fórmula, a do avu\sionamento, para poder furar aquela
limitação de dois ou três credenciamentos. O assunto é muito
complexo, muito sério, joga com a nossa formação, com a nossa
educação, com a nossa pobreza tudo o mais. Peço a V, Ex• que me
perdoe a extensão do aparte; louvo-lhe o pronunciamento. Realmen·
te, V. Ex• chama a atenção do Senado, para problema sério da assistência médica, mas não podemos estar tirando conclusões com certos fatos estatísticos que, muitas vezes, pouco representam dentro da
própria relatividade da estatística.

c

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- Sergipe)- Muito agradeço, nobre Senador Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) (Faz soar a
campainha.) - Faria um apelo a V. Ex•. no sentido de que
concluísse seu pronunciamento, pois seu tempo já está esgotado há
alguns minutos.

de uma reunião da Comissão Executiva nacional di MDB, que deve
decidir sobre a próxima Convcnçilo do Partido, limitar-mo-ei a
apresentar a Indicação que será fundamentada nesse pronunciamento que, podemos afirmar, faremos na prÓxima' quarta-feira.
Neste sentido, já noS entendemos com o nobre representante da
ARENA, Senador Virgílio Távora, especialista na matéria, para que
assim ocorra.
A indicação é do seguinte teor:
Indicação n• , de 1975
Considerando que o Senado Federal deverá, proximamente, apreciar o Acordo Nuclear firmado entre os Governos da Alemanha Ocidental e do Brasil;
. Considerando os aspectos essencialmente técnicos e
científicos que envolvem o Acordo c a necessidade de serem
ouvidos sobre· o assunto os cientistas mais autorizados do
País;
Considerando, ainda, a manifestação favorável da
Comissão de Minas e Energia desta Casa, em parecer emitido
à nossa indicação n' 2, de \974, para que fossem ouvidos
sobre o assunto cientistas brasileiros especializados;
. Considerando, finalmente, que nos termos da Constituição cábe ao Congresso Nacional: "dispor sobre planos e programas nacionais e regionais de desenvolvimento" (art. 43,
IV) c "resolver definitivamente sobre tratados, convenções c
atas internacionais celebrados pelo Presidente da República"
(ã(t. 44, I); ·
Sugerimos, com base no art. 248 do Regimento Interno,
que as Comissões de Minas c Energia e de Relações Exte·
riorcs do Senado, promovam reuniões de estudo sobre o
Acordo c a Politica Nuclear brasileira, ouvindo-se, além dos
representantes dos órgãos oficiais, o depoimento dos
cientistas brasileiros que se têm manifestado sobre a matéria.
Para esse depoimento lembramos os nomes do Professor
José Goldemberg, Dirctor do Instituto de Física da Universi·
dade de São Paulo, o Professor Israel Vargas, da Universidade Federal de Minas Gerais c do Instituto de Pesquisas
Radioativas de Belo Horizonte, o Professor Antônio Francisco Vasconcelos Seixas, do Departamento de Engenharia
Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o
Professor Marcelo Damy de Souza Santos, ex-Presidente do
Conselho Nacional de Energia Nuclear.
Sala das Sessões, em
de setembro de 1975,- FrancoMontoro.

O SR. GILVAN ROCHA (MDB - Sergipe) - Agrade~o a
V. Ex• o aviso, Sr. Presidente, e concluirei a seguir.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente o problema não é
simplista, nem necessita de solução única, A Classe Médica
brasileira, sensibilizada, há muito tempo, por este tipo de problema,
já apontou a este Governo as saídas, que são racionais, simples c
merecedoras de todo o crédito nacional, A primeira, a mais simples
de todas -concurso público moralizador- para que haja escalonamento de valores nos quadros médicos funcionais de todos os
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito a oportunidade parareMinistérios, A segunda- seguro de saúde estatal que cubra os riscos gistrar mais uma etapa grandiosa de uma de nossas queridas cidades,
cfetivos e possibilite, por parte dos segurados, aquilo que é de·
"SAUDAÇÃO A AMERICANA NO CENTENÁRIO DA CIDADE
mocraticamente desejável mt assistência médica: a livre cscolhtl do
hospital de sua prcferi:ncia, do médico de sua confiança, pois só
Comemora-si:, neste uno, o centenário de fundação da Cidade
acredito na se\cção natural da democracia. E, por .termo, o fim da de Americana, um dos mais prósperos Municipios do Pais,
degradação de um pagamento que, na boca mesmo dos responsáveis
Hoje, tipicamente industrial, este Município foi, de certa forma,
de INPS, constitui fator de desagregação e aviltamento do médico o berço do desenvolvimento agrícola cm nosso Pais, Em seu solo, a
bmsileiro.
partir de 1866, apartaram os sulistas norte-americanos, derrotados
Sr. Presidente, Srs, Senadores, ao registrar a presença do Sena· na Guerra de Secessão, c passaram a empregar sua moderna técnica
do Federal no XI Congresso Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, no cultivo do algodão, cana-de-açúcar, melancia e outros produtos.
desejo acrescentar este registro, de um pafticipunte da faniíliu mêd1ca
Os resultados obtidos, altamente positivos, transformaram a rebrasileira. (Muito bem! PAlmas.)
gião em campo de demonstração das Escolas de Agronomia de
Campinas e Piracicaba, e os seus lavradores passaram a ser
O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçAlves) - Concedo a palaprocurados para dirigir fazendas cm todos os pontos do Estado c do
vra ao nobre Senador Franco Montara.
Pais,
A e\evadu produçilo local exigiu que a Companhia Paulista de
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São PAulo, Pronuncia
o seguinte discurso. Sem rev\siio do orAdor.) - Sr. Presidente, Srs. Estrudns de Ferro estendesse os seus trilhos atê as "falendas dos
Senadores:
umericanos", que já ofereciam seus produtos para consumo na Capi·
Eru nossa intençi\o ruzcr, hoje, um pronunciumcnto tal.
fundamentado sobre o problema do Acordo Nuc\eur realizado entre
A Estuçi\o Ferroviária, em torno du qual surgiu o primeiro
o Brusil c Alemunha. Todavia devido ii reulizaçi\o, neste momento, núcleo popu\uciona\, cm loteamento feito pelo Capitilo Ignúcio
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to de partida da nova cidade.
outras providências":
A oficializaçilo do nome "Vila Americana" deu-se cm 1900.
"Parágrafo único. O limite de idade previsto no caput deste ar·
Essa denominação derivou do problema postal surgido na distribui· tigo serú reduzido para 65 unos guando o beneficiário for do sexo fe·
cão du correspondência destinada il Cidade de Santa Bárbara c aos minino, ficando a concessão do amparo excluída das exigências consm"'udores da Estação de Santa Bárbara, atê então nome oficial da tantes dos itens I a Ili."
Vila.
Art. 2• Esta lei entra eni vigor nu data"ae sua publicação, re·
Pela Lei Estadual n• 1.916, de 30 de julho de 1904, foi criado o vogadas as disposições em contrário.
Distrito de Paz de Vila Americana, no Municlpio de Campinas c, a
1• de janeiro de 1925, instalava-se o Municlpio de Vila Americana,
J ustiOcação
criado pela Lei Estadual n• 1.938, de 12 de novembro de 1924. Em
A assistência social c previdenciária aos idosos, no Brasil sem·
1938, oficializava-se o nome de "Americana" e, cm 1953, a cidade é
prc esteve muito aquém do desejável, dividida entre inúmeros orga·
elevada à categoria de Comarca.
O Município, que ocupa uma ârca de 102 km', tem cerca de . nismos ofici~is e paraoficiais que pulverizavam os recursos e os pia:
70.000 habitantes, sendo que, no perímetro urbano, encontram-se nos ~e forma nem sempre compatível com as necessidades, mínimas,
95% de sua população, cm sua maioria constituídos de empregados daqueles que atingiam a idade avançada sem um.arrimo onde confiar
o corpo e o espírito cansados por uma longa vida.
nos 901 estabelecimentos industriais registrados na cidade.
Citamos expr<:$samente serem mínimas as necessidades de so·
O desenvolvimento do Municlpio pode ser aferido através de
corro
nesses casos, porque ninguém desconhece o fato de ser a mé~
alguns dados mais representativos. Assim é que o seu colégio eleito·
dia
de
idade do povo brasileiro uma das mais baixas do inundo: raris·
ral, superior a 30.000 eleitores, representa 45% de sua população, per·
simos são os nossos patrícios que atingem G5 ou 70 anos de idade
centual que, na grande maioria de nossos Municípios, não vai além
sem o amparo de familiares ou sem recursos próprios, amealhados
de 25%; sua rede escolar, representada por 52 estabelecimentos,
numa vida inteira de trabalho e de sofrimentos.
proporciona matricula a mais de 22.000 jovens, ou seja, a 30% de sua
A Lei n• 6.179 já representou importante inovação, garantindo
população; e, no setor de saúde pública c promoção social, conta
assistência
- mais social que previdenciária - aos brasileiros de
com 4 unidades de cirurgia e cllnica-gcral, 2 centros de saúde
idude uvunçada. Não previu, entretanto, dois aspectos fundamentais:
estaduais, um dos quais com centro de puericultura. um serviço dcn·
I) A tendi:ncia, social e legalmente, hoje em dia é de socorrer
tário municipal, Centro de Recuperação Infantil e dois centros de
.
mais
efetivamente a mulher que, em virtude das modificações fa·
treinamento de mão-de-obra.
miliares
e profissionais dos dias que vivemos, é forçada a lutar fora
Americana tem, hoje, à frente do seu Executivo, o Engenheiro
Rulph Biasi, que, logo após empossar-se, a t• de fevereiro de 1973, do lar pela sobrevivéncia, não perdendo, entretanto, o fardo dos tra·
bulhas domésticos. Essa carga dobrada fatalmente ocasiona desgaste
cuidou de introduzir novas tí:cnicas administrativas desburocratizando as rotinas do serviço público municipal e, paralelamente, acentuado ao elemento feminino, mormente quando compete em
elaborou o Código Tributário Municipal, o Plano Global de condições ·de inferioridade: a regra no mercado de trabalho, ex·
cluindo-se as chamadas "prolissões eminentemente femininas", é o
Saneamento Básico e o Projeto do Sistema Viário Municipal.
pagamento à mulher de salários inferiores aos dos homens que exer· ·
Ampliando o número de salas de aula e de unidades escolares,
proporcionando aos professores municipais e estaduais cursos cem a mesma profissiio:
2) Grande parte das mulheres enquadradas na lei que ora
semestrais de aperfeiçoamento e especialização e aos servidores da
Merenda Escolar, curso de orientação c de preparo de alimentos, projeto alterar desempenharam, efetivamente, atividades pro·
fissionais durante suas vidas; em virtude da falta de consideração
cuida qualitativa e quantitativamente do sctor educacional.
por
seu trabalho, entretanto, esse não foi registrado ou reconhecido
Nos demais setores, não menos profícua tem sido sua
em carteira profissional ou documento com finalidade previdenciá·
Ad~inistruçã.o, cuidu~do do crescimento ordenado da Cidade e pro·
ria. Exemplo disso é a situação das empregadas doméstícas que,
porc1onando a comumdade a utilização de í11eus verdes tecnicamente
apenas recentemente, tiveram reconhecido oficialmente o direito de
preparadas com parques infantis e centros desportivos.
contribuir e usufruir os benefícios do lN PS
Atmvés de seu jovem e dinâmico Prefeito, enviamos ao povo de
A Lei n• 6.179 determina, com salutar cautela, que a principal
Americana a nossa saudação e a do Senado da República, no mo·
prova de filiaçi\o ao lN PS será a anotação em carteira "emitida hú
mente em que se comemora o centenário da cidade." (Muito bem!
mais de dez anos" (art. 3•). Ora, até hoje inúmeros patrões ainda se
Palmas.)
negam " assinar " carteira profissional de seus empregados domi:sti·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência re· cos e procuram ohstar de todas as formas a obtenção daquele
cebc a indicação de V. Ex• com sugestão e, nesse caráter, a encami· documento pelos serviçais.
nhar{t tts comissões competentes.
Ao desmembrar o antigo Ministério do Trabalho e Previdi:ncia
Social, o Governo acrescentou ao titulo e objetivos do segundo a
expressão "c Assistência Social", mostrando que sua intenção não
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre u mesa,
era agir restritamente nu concessão de aposentadorias e serviços aos
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. I•·Secretário.
trabalhadores regulares.
~lido o seguinte
Dentro desse espírito, procurei prever na Emenda, in fine, o
atendimento tnmbém àquelas que utingirum a velhice sem haver
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 153, DE 1975
desempenhado, duruntc u vida, utividadcs regulares e reconhecidas
burocruticumente.
Acrescenta porôgrofo ao art. 1• do Lei n• 6.179, de li de
A importüncia das medidas que ora proponho à considerução
dcz.embro de 1974, que :•institui omporo prevldencidrio pora
dos meus nohres Pares é evidente, por tratar do socorro jú tardio u
maoores de setenta anos de Idade e puro inválidos, e dá outros
uns poucos milhures de brasileirus, desampurudus pelas famílias.
providências."
pelo Estudo e pelas entidades purticulures.
\
Invoco, com humildade e confiança, a· àhiuborução dus
O Congresso Nacional decrctu:
Comissões Técnicas e de cudu Senador para que ú Projeto receba a
Art. I• Acrescente-se o seguinte paríogrufo ao art. IY du Lei
utcnçüo c a ujuda que merecem suas bcneliciúrius, pura que possu~
n' 6.179. de li de dezembro de 1975, que "institui amparo previden·
mos, ulinnl, corri).lir us injustiçus 'que nossu Pútriu vem cuusundo u
1

1
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v1da.
Sala das Sessões, em 12 de setembro de \975.- Orestes Quércla.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n• 6.179, de I\ de dezembro de \974
Institui amparo previdenclário para maiores de setenta
anos de Idade e para Inválidos, e dá outras providências.

......................................................
Art. I• Os maiores de 70 (s~tenta) anos de idade e os inválidos,
definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro
caso, não exerçam ntívídade remunerada, não aufiram rendimento,
sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no
artiBo 2•. não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio
sustento, passam a ser ampãrados pela Previdência Social, urbanã ou
rural. conforme o caso, desde que:
I - Tenham sido nliados ao regime do INPS, em qualquer
i:poca, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a
perder a qualidade de segurado; ou
11 -Tenham exercido atividade remunerada atua\mente incluida no regime do INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à
Previdêncin Social, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou
nüo: ou ainda

111- Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60
(sessenta) anos de idade sem direito aos benefícios regulamentares.

······································ ····· .. ····· ....
I Às Comissões de Consrituiçào e Jrrsriça e de Legislação Social. i

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto lido vai
à publicação e a seguir, será distribuído às comissões competentes.
Encerrado o período do Expediente.
Estão presentes na Casa 31 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

fl u seguinte a redução final aprovada:
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 44, de 1975.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, c cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1975

Suspende, por Inconstitucionalidade, a execuçio do art. 4•
da l.el n• 5.617, de I• de dezembro de 1970, do antlso Estad'"·'
da Guanabara.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. fl suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 9 de abril de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n•
79.107, do antigo Estado da Guanabara, a execução do art. 4• da Lei
n• 5.6J7, de I• de dezembro de 1970, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redução final (oferecida
pela C~missilo de Rcdação cm seu Parecer n• 362, de 1975),
?o Pro~cto.de Resolução n• 45, de 1975, que supende, por
meonstrtueronulidadc, a execução do art, 1• da Lei n• 408, de
18 de dezembro de 1967, e do art. I• da Lei n• 506, de 31 de
dezembro de 1969, do Município de Bocaina, Estado de São
Paulo.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerro da.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitiva.
mente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~a seguinte a redução final aprovada:
Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 45, de 1975.
Faço sabor que o Senado Federal aprovou, nos termos do ;art.
42, inciso VII. da Constituiçilo, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1975
Suspende, por ineonstitucionQiidade, a execução do art. 1•
da Lei n• 408, de 18 de dezembro de 1967, e do urt. I• da Lei
n• 506, de 31 de delembru de 1969, do Munieipio dr Bocaino,
Estado de Siio l'aulo.

O Senado Federal resolve:

Item I:

Discussão, em turno único, da redução h na\ (oferecida
pela Comissão de Redução em seu Parecer n• 363, de 1975),
do Projeto de Resolução n• 44, de 1975, que suspende, por
inconstitucionalidade, a execução do urt. 4• da Lei n• 5.627,
de I• de dezembro del970, do antigo Estado da Guanabara.
Em discussão a redução li nu\, (Pausa,)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lu, enccrrnrei u
discussão.
Está encerrada.
Nilo huvendo emendas nem requerimento no "'ntido de que seja
submetido u votos, é a redução tina! considerndn definitivamente
uprovudu, independente de votação, nos termos do art. 359 do Re·
gimento Interno.
O projeto vai 11 promulgação.

Artigo Único. I! suspensa, por inconstitucionalidade, no:: termos da decisão det1nitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
ern 9 de abril de 1975, nos auto> do Recurso J::xtraordinário
n• 78.957, do Estado de Sào Paulo, a execuçi\o do art. I• da Lei
n• 408, de 18 de dezembro de \967, c do art. 1• da Lei n• 50ti, de 3\
de dc1.cmbro de I%9, do Municipio de Bocuina, naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçulves) -ltenr3:
Oiscuss"o, cm turno único, da redução final (oferecida
pela Comissi\o de Redução em seu Parecer n• 390, de 1975),
do Projeto de Resolução n• 53, de 1975, que autoriza aPrefcituru Municipal de Caiuú (SP) a elevar em Cr$ 400.000,00
{quutroct:ntos mil cruzeiros) o limite de sua dívida consoliduJu.

Em discussiio <l rcdaçi\o final. (l'ausa.)
Se nenhum dos Srs. Scnudores desejnr discuti-la, encerrarei u discussão. (Pausa.)
Estú t:nccrrudu,
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O SR. JOSt: ESTEVES (ARENA- Amazonas, Pronuncia o se·
vamente aprovada, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.
gulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto vai à promulgação.
O agravamento da crise econõmico-financcira que se faz sentir
no
meu
Estudo, a cada dia que passa vai assumindo proporções in~a seguinte a redução final aprovada:
controláveis.
Redução final do Projeto de Resolução n• 53, de 1975.
O esva7,iumento do interior do Estado - tantas vezes por mim
denunciado
desta tribuna - alcança um índice elevadíssimo. O reFnço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
42, inciso VIl, da Constituição, e eu,
Presidente, pro- traimento dos importadores internacionais, que tradicionalmente
compram os nossos produtos, como a castanha, a sorva balata,
mulgou seguinte
ucuquíruna, maçarunduba, copaíba, pau-rosa, vem contribuindo
RESOLUÇÃO N• , DE 1975
para. o crescente agravamento da crise, que, em conseqUência,
Suspende a proibição contida nas Resoluções n•s 58, de provoca u faltu de riquidez dos negócios da outrora sólida praça de
1969, 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir Manaus.
A viga mestra da economia amazonense, a fibra de juta, há
que a Prefeitura Municipal de Caiuá, Estado de São Paulo, eleve cm Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o limite de quatro anos consecutivós que sua safra vem sendo frustrada, em
virtude das enchantes que têm subvertido grande parte dos jutais,
sua divida consolidada.
comprometendo. a produção, levando o País a importar juta do
O Senado Federal resolve:
Paquistão, para abastece o parque têxtil nacionhl,
Urge, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sérias e imediatas proviArt. I• ~suspensa a proibição constante do art. I• da Resolução n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970, 52, de 1972, dências, com a adoção de medidas eficazes, capazes de evitar que o
c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitu- interior do Amazonas se transforme num imenso dcsérto.
Neste instante, faço um veemente e dramático apelo ao Sr. Franra Municipal de Caiuú, Estudo de São Paulo, eleve em
cisco
de Jesus Penha, Presidente do Banco da Amazônia, no sentido
CrS 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) o limite de sua divida
de
determinar
providências às agências do interior,.visando a com:onsolidada, a fim de que possa contrair cmprí:stimo, de igual valor,
posição
de
dívidas
cm atraso, com juros módicos, aplicados às peJUnto i1 Caixa Econõmica do Estudo de São Paulo S.A., destinado a
culiaridades
da
Região,
única maneira de sc.garantir·O soerguimento
financiur a execução de serviços de pavimentação asfáltica de vias
de tantos comerciantes e tantos homens que empregam a sua ativipúblicas daquela cidade.
Art. 2• Esta Res~lução entra cm vigor na data de sua· dade na hinterlàndiu amazonense. Idêntico apelo desejo fazer ao Sr.
Amílcar de Souza Martins, Diretor da I• Região do Banco do
publicação.
Brasil. pura que udote providências no sentido de as agências locali~
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
zadas no interior c, também, cm Manaus, que atende os municípios

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei du Cârnsra
n• 95, de 1974 (n' 2.283-C/70, na Casa de origem), qu<"(ornu obrigatórin a discriminaçiio visível dos elementos que en~
tram na composição dos produtos alimeinícios, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n•s 409, de 1974, e 131, de 1975, da
Comissiio:
::de Saúde, 19 pronunciamento: favorável, com as emc:n~
das que apresenta de n•s I c 2-CS: e
2o,pronunciumento: contrário.
A Presidência esclarece que o projeto constou da Ordem do Dia
da sessão de IS de abril do corrente uno, tendo sua discussão adiada
face •I aprovação pelo Plenúrio do Requerimento n• 157/75, do Sr.
Senador Franco Montoro, solicitando o reexame dn matí:riu pela
Comissão de Saúde.
O Órgão técnico, em segundo pronunciamento, manifestou-se
contrí1rio i1 uprovucão do projeto, o qual deveria ser. assim, urqui~
v11do nos termos do art. 278 do Regimento Interno.
Considcrundo, cntrctunto, que se contradizem os pareceres
prorcridos pela Comissilo citudu, a Presidência resolveu submeter 0
projeto i1 dclibcr11ção do Plenúrio. A matêria constou, cntuo, da
Or.dcm do Dia de 14 de agosto último, quando teve a discussilo
adHtda, a requerimento do Sr. Senador Franco Montoro, para a
pr~:scnte scssiio.
Em discussão o projcto,juntumcntc com 11s emendas. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso du palavra, vou
encerrar a discussão, (Pausa.)
Enccrrudu.
. Enccrrudn a discussiio, u votação da matéria fica adiada por
fultu de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•cs) - Estú esgotuda a
matéria constante da Ordem do Diu.
Aindu hl1 oradorcs.inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Sr. Scnudor José Esteves.

circunvizinhos, dêem aos financiados não propriamente uma moratória, mas condições de sobrevivência e para que consigam sair dessa
grande crise económica.
Indiscutivelmente, os Governos revolucionários vêm dando
especial atenção aos problemas da Amazônia, no propósito patrióti·
co de ocupú-la, desenvolvê-la, pura que ela continue brasileira.
Inegavelmente os Governos da Revolução, a partir do saudoso
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco- a quem, como
amazonense e brasileiro, presto a minha grande homenagem, neste
instante- que foi o precursor da integração da Amazônia, não têm
medido esforços para que a Região se desenvolva. ·.•.,
Assim ô que Manaus foi brindada com a Zona Franca, com o
Comando Militar du Amazônia, com o Instituto de l>t:squisas, e tantos outros beneficias. O Governo do eminente Presidente Ernesto
Geisel, empenhndo nu soluçuo da problel)lática amazõnica, tem
determinado providôncins, visando a ocupação e o desenvolvimento
du úrea.
Os pleitos que tenho levado ao Chefe da Nação, em sucessivas
audiências que com Sua Excelência mantivemos, são prontamente
atendidos, numa insofismúvel demonstração do interesse do Presidente cm entender os jUstos anseios da coh:tividade amnzônicu.
Sempre encontraram total acolhida de parte do Excelentíssimo Se·
nhor Presidente da República os expedientes que tenho levado tt alta
consideruçilo do Presidente Geisel, todos eles de interesse do meu Estado c du Regiilo, tais como: instalução de agências do Banco do Btasi!: aeroportos nas cidudes do interior, preçbs mínimos pura os
produtos regionais: amparo aos produtores de juta, pau-rosa e outros produtos, com o respaldo financeiro e creditício dos estabelecimentos de créditos oficiais, destacando-se o Banco da Amazônia e
o Banco do Brasil: instalação de agências do INPS no interior doEstudo: rumuis rodoviúrios ligundo Muués c Purintins ao Sistema
Rodoviilrio Nacionul: extensão du isenção do IPI us indústrias localiladus c às que venham u ser instuladas no interior do Estudo c que
bcncliciam mutérius-primus locuis. Entrctunto, Sr. Presidente c Srs.
Scnudorcs, quundo chegam. nos órgãos cnctmcgados du sua
cxccuçi'io, é umu lústimu, é um drama, é umu vcrdudcira sinfonin
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silo os chefetes u criar os mais absurdos obstáculos, numa prova
evidente do seu imputriotismo.
Nilo se diga que os Srs, Ministros não acatam as determinações
do Palácio do Planalto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cito como exemplo o problema
do óleo essencial do pau-rosa, produto de exportação dos Estudos do
Amazonas e Pará. Os produtores atravessam crise jamais assistida,
com elevado estoque sem preço compensador no exterior.
Solicitei ao Senhor Presidente da República, na audiência que
com ele mantive no dia I• de junho do corrente ano, que a CACEX
adquirisse os estoques existentes para controlar o mercado, Sua Excelência, sensível ao problema, determinou imediatas providências.
Sr. Presidente, caminhamos para o terceiro mês sem que, até 0
m~mento, a CACEX .tenha cumprido as determinações superiores,
p01s os infindáveis estudos e a insensibilidade daqueles que devem ter
mais respeito aos homens que trabalham e 'produzem é deveras
revoltante.
Telefonei para o Diretor da CACEX algumas dezenas de vezes.
Como sabem, a Diretoria da CACEX funciona no Rio c seu
Presidente, o Sr. Benedito Moreira, ora está em reunião, ora não está
no gabinete, ora só vem 03 próxima semana porque está descansando no seu sítio, enquanto trabalhadores, com sua presença nas selvas
amazônicas defendendo nossa soberania, aguardam pacientemente
ainda que descrentes, uma providência que venha solucionar o se~
angustioso drama.
Os produtores - saiba o Diretor da CACEX, Sr. Benedito
Moreira - não estão pedindo favor. não estão pedindo financiamento para produzir; estilo, sim, pedindo à CACE(<, como têm feito
com outros produtos nacionais, que adquira por compra os estoquos
de pau-rosa existentes no Pará e Amazonas, num total aproximado
de mil c novecentos tambores, a fim de poderem saldar seus compromissos com o Banco da Amazônia, com o Banco do Brasil, com os
fornecedores, com a Previdência Social e com seus operários.
Sr. Presidente, não é justo que o comodismo e a indiferença do
Diretor da CACEX. deixem sem solução um assunto que, cm termos
financeiros, é uma gota d'água no oceano.
Sr. Presidente, a propósito de CACEX, desejo, neste instante,
associar-me às manifestações partidas de Minas Gerais, São Paulo,
Goiás e outros Estados da Federação, quando aquela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil acliba de liberar a autorização
para importação de quinhentas toneladas de cebola, pela Empresa
ltatiaia, num verdadeiro acinte à produção nacional. E junto o recorte do Jornal do Brasil, edição de hoje, sob o título "CACEX
conlirma compra de:: cebola", que passará a integrar meu pronunciamento, para que esta Casa tome conhecimento do ato impatriótico
da CACEX, permitindo a importação de cebola estrangeira, quando
estamos em vias de produzir cebola para dar e vender.
Sr. Presidente, devo salientar que não fora o decidido apoio do
Bunco da Amazônia, a cuja rrcnte está o Presidente Francisco de
Jesus Penhu, os produtores de pau-rosa teriam sorrido um autêntico
colapso na sua produção.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ati: hoje, minha conduta parlamentar tem sido coerente com minhas convicções. Nunca criei problema com a nossa Lidernnçu, muito menos com o Governo que
conscientemente apoiamos, Entendo que nosso papel, membro que
somos da Bancada do Governo nesta Cusa, não se deve limitar à
votução de projetas, mas tumbóm - e sobretudo - indicar us
falhas, llS deficiências existentes em certos setores da Administração
Pública, pois assim estaremos dando umu grande contribuição à
obra do eminente Presidente Ernesto Geisel.
Nilo i: justo que o Governo que representamos seju responsabilizado pelas distorções, pelu inércia, pelo comodismo c pelo desin·
tcresse de mnus brnsilciros que dcvium ter t:spírito de renúncia e
entregur seus cargos àqueles que melhor poderiam desempenhú-los,
O tempo regimental nilo me permite ulongur-me, mas terei
oportunidade de abordar outros problemas, que me vêm truzendo

si:riu preocupação, especialmente no que diz respeito uo crescente
êxodo do povo do interior para Manaus. Vejo aqui, no jornal A
Crítica, de Ma naus, um artigo rererente ao assunto que estou abordando c i: merecedor da atenção do Poder Federal. Manaus cresce
desordenadamente, enquanto o interior se esvazia. Como pensarmos
cm ocupar o vazio gcogrático da Amazônia, e em particular do

Estado do Amazonas, se não oferecemos condições mínimas de fixar
o homem ao interior. Venho, hú oito anos, lutando para que seja
estendida a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados us
indústrias localizadas no interior do Amazonas, como meio de conseguirmos que investidores lá se instalem, levando não só a circulação da riqueza como o aprovcitnmento das nossas matérias-primas,
mas sobretudo levando também mercado de trabalho capaz de melhorar a situação desesperadora de tantos quantos habitam o interior
amazonense.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- V, Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSt ESTEVF.S (ARENA.-Amazonas)- Com muito
prazer, ouço o .parte de V. Ex•
O Sr. Evandro Carreira (MDB-Amazonas) - Nobre Senador
José Esteves', V. Ex•, como o nobre Senador José Lindoso c eu, aliiiS
como todos os autênticos representantes da Amazônia neste Senado,
continua a lutar por uma afirmação mais eloqUente da Amazónia no
contexto nacional. Não posso deixar de tecer encômios a este seu
procedimento. V. Ex• está todo tên1po de atalaiu nu vanguarda da
defesa dos problemas de nossa terra. Como contribuição. quero
aduzir ao meu discurso a necessidade que há de todos os brasileiros
c9mprcenderem que as guerras não são mais hoje declaradas,
~correm de inopino, estalam, acontecem. Hú umu g.ucrra desenvolvendo-se muito sub-repticíamentc: I! a guerra para ocupação
ulienigenu da Amazônia. Flui de maneira tão sutil e sorrateira que só
um debruçar percuciente sobre elu i: que pode percebo-la. O Clube de
Roma declarou, cnraticamente, que u população do globo estaril
dobrada nos próximos vinte a vinte e cinco anos, isto é, hoje, somos
quatro bilhões de habitantes, dentro de vinte ou vinte e cinco anos
seremos oito bilhões de habitantes. Vejam cc:no a explosuo demográfica. o grande tropismo para a ocupação da Amazônia, é uma ali rmação irretorquível. E habitar a Amazônia, comerciar na Amazônia
é, inegavelmente, nobre Senador, um gesto de heroismo. Tudo que se
puder fazer para a afirmação da ocupação da Amazónia, tudo que se
puder ruzer para encher o grande vazio amazônico, seri1 pouco. E,
perguntt\r·se-iu: por que todo esse sacrifício? Por que o sacrifício do
Brasil punl mílnter a Am<lzônia? Porque a

G~opoliticu.

Ciênciu

moderna, nos. diz: nenhum país do mundo pode pretender ser grande
c forte se: não tiver território grande. Só com território vasto e rico é
que poderemos almejar u primazia no concerto das Nm;ões. E u
Amazónia é a gamntiu dessa extensão .territorial brasileira. c todo o
st\criricio que nós, brasileiros, fizermos, que todos os nossos irmr1os
do resto do Brasil fizerem. pum ganhar esta guerra. ocupando o
vuzio nmuzônico. é pouco. Será preferível um pequeno sacrifício
ugoru. do que um muior, de sangue c de dinheiro, exaurindo todus ns
nossas riquezas, duqui u 25 ou 30 anos. quando tivermos que manter
a ocupução dc:lu, U custa de aviação, de bambus e de vidas, porque
esta Llmcuca é irredutível e irreversível - c!LI ucontecer(l. A China já
estil com 900 milhões de hnbitllntcs: A lndin explode: u Europa
explode- nós não poderemos deter este avanço, Seril uma questuo
de sobrevivência c de espaço viwl. Sugeri, dius ntrils - V. Ex• nu o
estava presente- um modelo singelo de ocupuçào du Amazônia.
Seria um preço sedutor, um preço·L\truçüo, que fosse umu espécie de
lmu, de pólo ntrnente pura o interior, detendo este êxodo rurnl que,
incguve\mente, ocorre no Universo, nms ocorre porque, infelizmente, os povos :.tindn nih'l ncordnrnm. pois o homem procurn as
mc~alópolcs. procura us grumh:s cidades, porque nelus cncontr:1
us~istênciu cm todos os sentidos, enquanto que, no meio ruru\ nr1o
tt::m. Por isso, ele us procura mas, se dermos condições :10 interior, se
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favorecermos umtl vidu condigna no meio rural, não huvcrá esse
O Sr. EYehislo Vieira (MDB - Santa Catarina)'- Quero
nuxo migrutório; inverteremos ou, pelo menos, deteremos o nuxo cumprimcntur V, Ex• pela série de críticas que dirige aos órgãos do
n1igratório c o preço sedutor pura u borracha seria um atrutivo, seriu Gov.,rno Federal, cm relação ao não ntcndimento de reivindicações
uma sedução paru o homem ncur no hinterland umazõnico ou pura lá do Anwzonas. Ali{IS, as críticas de homens da ARENA, nesta Casa,
se dirigir descongestionando as cidades amuzõnicas d~1s zonas pcri- t::stüo se ampliando ultimumentt:: c com justas razões. V. Ex• dt::fenft:ricas, que constituem, hoje, um problema urbanístico seriíssimo dc. entre m11rus medidns paru o Amazonas, estímulos fiscais para o
c V. Ex• hil de reconhecer isso. Portanto, parabenizo V. Ex• Eu o desenvolvimento industrial. Tive a oportunidade de, rccent~:mente,
cumprimento' ~ .. rabé:ns, nobre Senador, pela sua participação cm cstar cm Munuus, de conversar com empresários c membros das váprol desw
,o.~o do vazio umazõnico. Apóio in totum o seu pro- rias cumudus sociais. Tenho acompanhudo os pronunciamentos de
nunciurr.
V. Ex•. do Senador Evandro Currcira, do Senador José Lindoso. PaO
JOSt ESTEVES (ARENA-Amazonas) - Muito ru mim. o prioritC1rio, t::ntre os prioritários, para o Amazonas, seria o
obriga..
·;, Ex•, nobre Senador Evandro Carreira. O seu aparte apoio decisivo, cfetivo, ao desenvolvimento da agriculturu. No Estado de V. Ex•. t::xistcm as vastas c ubérrimas calhus. Se temos úreas
ser.í i ncorp , Jdo ao meu pronunciamento.
Dizia. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que uma das maneiras de tcao fértois Já, propícias à agricultura, por que não vamos duro apoio
se ocupar, de se incentivar a volta do homem para o interior uo seu desenvolvimento na Amazônia, para impedir, exatamentc,
vcrgonhus, como as que eslào a ocorrer, de comprarmos cebola da
umazonense ser{l a extensão da isenção do IPI para as indústrias locspunha, tllroz du Itália, de qualidade inferior ao de Goiás, do Rio
caliwdas e que venham a se localiznr no interior do Estado c apro· Grunde do Sul c Santa Catarina: de importarmos carne, uma série de
veitar a matéria-prima local.
O que niio se admite, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é Manaus,
produtos agrícolus, que temos condições excepcionais de produzir
com o advento.da Zona Franca, estar benenciado niio somente pelos p:1ra os bmsilciros c de tt::rmos, tumbém, excedt::ntcs c:xportáveis.
Mas t: neccssúrio 4uc, pura isso, o Governo tome uma, dentre outras
altos incentivos que o interior não tem mas, também, pela ist::nção tomedidas imporluntes: a da comercialização. Precisamos uma empretal do IPI, o que representa, não bastassem outros motivos, um tratamento desigual para aqueles que vão investir, com todos os riscos. sa de porte, capal de dur a resposta necessária ao desenvolvimento
nas barruncus do Amazonas.
du agricultura cm nosso País. O Govt::rno tome uma dentre outras
O Imposto sobre Produtos Industrializados, arrecadado no inte- mcdidus imporL;:lntcs: a da comercialização. Precisamos criar uma
rior do Amazonas, niio vai além de 4 milhões de cruzeiros - cifra
cmprcsti dc porte, capaz dt:: dar a resposta necessária ao deS'envolvi·
insignilicante se considerarmos o que de volta o Governo receberá
mc:nto du ugricultura cm nosso País. O Governo cuida da comercom a circulação de riquezas, com o aproveit:lmento de nossas matl:- cialit.açào do açúcar, do cari:. A CACEX, a COBEC c outros órgãos
rias·primas c com o mercado de trabalho que se dará a centenas. a cuidum dt::ssc selar. Por qut:: não vamos fazer uma fusão desses
organismos c conNtituir uma grande empresa, para atender,
milhares de pais de familia.
A presença do Banco da Amazônia, no Estado do Amazonas,
particularmente, o pequeno produtor, que é: o grande espoliado,
neste País'! A todo instante, estamos a ler, nos jornais, u ouvir
especialmente no interior, pelo rigor das suas exigências, está
tornando impraticúvel u um pequeno comerciunte qualquer transa- dcclar:açõcs de autoridades federais de que há intermediários
çào bancária. Niio é: de hoje, essa deficiência, essa distorçiio do Ban- gmwciosos gunhando de 500% a 1.000%, Daí, defendermos a
co da Amazônia- niio desejamos responsabilizar diretorias, pois é ncccssidude de se criar um grandt:: órgão, para atuar no setor da
um erro estrutural, da própria organização- mas cm se tratando, comcrcialit.uçáo- "calcanhar de Aquiles" da agricultura brasileira.
Muito obrigudo :i V. Ex•
Sr.l'rosidente e Srs. Senadores, de um Banco de fomento encarregado do desenvolvimento da região, o agente nnanceiro da SUDAM, o
guardião dos incentivos fiscais -esse malfadado incentivo fiscal O SR. JOSt ESTEVES (ARENA-Amazonas) - Senador
infelizmente não vem dando os resultados esperados.
Evclúsio Vieira. o aparte de V. Ex•. muito oportuno. ligurarú no
Temos, ultimamente- e invoco o testemunho do nobre colega meu discurso. Devo dizer que comungo do ponto de- vista de V. Ex•.
Senador Evandro Carreira - o triste exemplo da nossa porqut::, cm verdade, é necessário que se crie uma consciência brasi·
SI DERA MA. Essa SIDERAMA, que representou para o Estado do !eira com relação aos nossos problemas. Não precisamos copiar fórAmazonas e para a Regiiio Amazónica como que uma garantia do mulas alicnígenas. Devemos ter o nosso modelo brasileiro, sobrelhrnccimento dt:: ferro t:: de produtos, especialmente, para constru- tudo na Amazônia, cm particular no meu Estado, o Amnzonas. onde
ção e que hoje está desacreditada, sob intervenção do Governo, por- as peculiaridades locais c regionais impõem uma legislação uplicada.
que sua dirctoria, incapaz, não soube conduzir os destinos daquela O que i: muito bom em Santa Catarina, Suo Paulo ou Minas Gerais,
grando siderúrgica, parada há dois anos, a espera de providências ur- é inaplicável no Amazonas, pelas condições climáticas, distâncias,
gentes.
enfim, por uma série de fatores, incluindo, os caprichos da própria
As ações da SIDERAMA, foram vendidas no mercado do Sul, m1turczu, como soem Ner as enchentes que, há quatro unos, vêm
onde havia verdudc:int guerra entre os pretendentes - sou testemu- prejudicando os juticultores do Estado do Amazonas, com grandes
nha disso- uma ação de um cruzeiro foi adquirida uté: por dois cru- prejuízos puru nossa balança comt::rcial, porque, há seis anos,
zeiros c oitenta centuvos. E hoje o que vemos? Aqueles que investi- exportávamos pura o exterior o nosso excedente de juta. além de
rum estão totalmente decepcionados, sem qu~lqucr perspectiva de rc- termos dado ao Brasil a indep~ndênciu, no que diz respeito à imporcebor um dividendo ou u garantia do que eles' empregaram.
tuçào desse produto, que era !'cita du lndia, especialmente do PaquisIsso é muito grave para nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por- tiío. ~preciso, nobre Senador Evelásio Viciru, que as medidas pura o
que 6 umu desmoralizuçüo para todo o emprt::cndimt::nto que surja
Amazonas e paru u Amazônia scjum tomadas, mas qut: st::jam
na nossa resião.
cficnzcs, u fim de promoverem a solução dos nossos problemas, mas
Hú poucos dias, ouvi um comentário de um amigo, queixando- nunca providêncins dt:: gabinetes refrigerados, onde, muitas vezes, os
se dt: que tinha subscrito uções de uma indústria madeireira, em nos- rli:spons(lveis ignornm completamente a verdudeiru situnção du nossn
so Estudo, c que nU o sabia sequer se existiu a orgunizuçUo. Isso é mui- rt::giUo.
to triste, puru nós, como amazonenses e brasileiros.
Assim, Sr. Pn:sidente, deixo aqui o meu veemente npclo nos
O Sr. E•chisio VIeira (MOO - Santa Catarina) - Permite homens que respondem pelos órgiíos de desenvolvimento do nosso
Estudo c da nossa região, puru que deixem o comodismo, us riV. Ex• um upurtc?
goroNUS instruções, pura uplicurcm soluções compatíveis \:om u situaO SR. JOSt ESTEVES (ARENA - Amazonas) - Ouço o ção cm que vive o produtor amazonense.
aparto de V. E.x•
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V. Ex• um aparte?
O SR. JOS!t ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Com muito
prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
José Esteves, sinto que o Governo, nu realidade, está preocupado
com o problcmn da agricultura brasileira c imbuldo dos melhores
propósitos. Teoricamente, o Governo está certo, as exposições dos
seus executivos são as melhores pOssíveis. Nu prática, o problema
nf1o foi resolvido, porque precisamoS ir ao 'encontro das causas que
goram todas as distorçilcs nu agricultura brasileira, as quais são de
uma profundidade, cm termos econômicos, muito grande. Para
'llcunçarmos os objctivos reais, que tanto preocupam esta Casa. é
necess(lrio que haja uma conscientização. de cima para baixo. ver..
tical, em termos de obrigações definidas, c .de responsabilidades.
Caso c·ontrúrio, vai ser muito difícil resolver esse problema. Tenho
cm mãos dudos- c devo me pronunciar hoje, se tiver oportunidade
- sobre _o probh:ma dos preços mínimos, que o Governo, este ano,
procurou elaborar pura o Nordeste, tomando por base o custo da
produçiio. Muito bem! As indústrias manufaturcirus de tecidos, a
indústria têxtil da Guanabara c de São Paulo está protestando
veementemente contra esse preço fixado pelo Governo. Assim, prc·
cisumos criar um mercado de consumo interno, e isso só é possível se
dermos condições de poder aquisitivo a quantos produzem c a
quantos trubalbum, porque, nu hora cm que se nega o preço justo
ilqucles que produzem, estú·se negando, também, a oportunidade de
um comprador u mais dtts munufaturas que produzimos. Por isso,
cria-se u situaçUo que está aí: nào possuímos mercado interno,
porque niio hi1 poder aquisitivo, e não temos condições de mercado
externo porque. realmente, não podemos ve;:nder lá fora, nossos
preços não têm possibilidade de competir com o mercado interna·
ciomd. Muito obrigado a V, Ex•

Em Minas
Belo Horl:ome- O Deputado Federal José: Machado Sobrinho
- ARENA-MG- afirmou ontem que a liberação da importação
de cebola pela CACEX num momento cm que os produtores se estilo
preparando para lunçur sua safra deste ano no mercado "vai provo·
cur estrangulamento total na produção nacional notadamente de São
Paulo c de Minas Gerais.

Em São Paulo

Silo 'Paulo - A Federação da Agricultura do Estado, enviou
ontem à CACEX um telegrama, no qual condena a possibilidade de
importação de cebola pelo Governo Federal, solicitando can·
cclumen(o desta medida.
O telegrama nu íntegra é o seguinte:
"A Federação Agricultura Estado de Silo Paulo tem recebido in·
formações permanentes de que u CACEX autorizou importação de
cebola. Connrmuda essa medida, prejudicará irreversivelmente
inúmeros produtores nacionais já descapitalizados e com a agravante
causudu pclus viol~mcias climáticas. Vultosos investimentos de irri·
gaçi\o foram feitos pelos produtores bortil'ruticolas que sofrerão
impacto direto com essa decisão inoportuna da importação de cc·
bolas. A Federação apela alto espírito compreensão, inteligência e
patriotismo Vossenboria determinando pronto cancelamento res·
pectiva licença importação. Saudações Fábio Sallcs Mcirelles,
Presidente."
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar bem claro que
sou coerente com us minhas convicções. No preâmbulo do meu pro·
nunciamcnto, fiz questiio de dizer que não podemos responsabilizar
o Senhor Presidente da República, porque sou testemunha ocular, de
vez que, com Sua Excelência, já mantive várias audiências, h:vando
várias reivindicações do meu Estado, para que do Planalto saiu, a
juto. a determinação de providências. O que acontece é que, quando
chc~a - repito - aos órgãos executores, é aquela lástima. Srs. Se·
O SR. JOSE ESTEVES (ARENA - Amazonas)- Obrigado,
nadares: é uma indiferença, uma burocracia, são os tais estudos c
Senador Agcnor Maria, pelo aparte de V. Ex•
cálculos que nunca chegam ao fim. Prova está no problema abor·
E a propósito, u cebola ê uma das estrelas da constelação agrí·
dado do óleo essencial de pau-rosa, que está asfixiando os produtos
cola brasileira.
Di;r.ha cu que a CACEX autorizou a importação de SOO tone- do Pará c do Amazonas, às portas da falência, vendo os seus titules
protestados. e onciais de Justiça às suas portas, porque, graças ao
ladas de cebola.
/\ Comissão de Agricultura c Política Rurul da Cãm:"" dos comodismo do inefável Diretor da CACEX, Sr. Benedito Moreira,
Deputados dirigiu apelo ao Sr. Ministro da Agricultura, no sentido não tem condições para dar solução a um problema tão simples:
de que sejam suspensas as importações de cebola. E o Deputado 1.900 tambores de pau-rosa, e diga-se de passagem, 60% do valor
Cardoso de Almeida, da /\RENA de Sào Paulo, líder da Agricul· desse pau-rosa já está adiantado, através dos Bancos do Brasil c da
wra, disse por sua voz que "a permissão de importação de cebola foi Amazônia. Então, não haverá nem desencaixe da CACEX para u
dada pelo Sr. Benedito Fonseca Moreira, sem conhecimento do pró· aquisição desse estoque, como um estoque controlador, pura evitar o
aviltamento de preço, porque, o pau-rosa, como sabe V. Ex•. é
prio Ministro da Agricultura", conforme noticia o Jornal do Brasil:
produto de exportação, dele se extrai 85% do linalol, que ê o melhor
CACEX CONFIRMA COMPRA DE CEBOLAS
nxador de perfume do mundo, Portanto, vemos que não é o
Governo, obviamente. Somos recebidos diariamente por Ministros
A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil CACEX - liberou uma guia de importação pela qual autoriza a de Estudo. Eles determinam providências: mas, quando chega no se·
gundo escuiUo, o negócio pún1. Não podemos, cm sã consciência. res·
compra de 500 toneladas de cebo h" pela empresa ltatiuiu.
Técnicos do órgão acrescentaram que n importação de cebola ponsabilizar um homem da austeridade e da maneira séria com que
nuncu cstc:ve proibida formalmente, ra1.ào pela qual a Carteira ''con- encara os problemas nacionais, como é o nosso eminente Presidente
tinuu cxuminando o pedido de: \ibc:raçiio de guias normulmentc", Tal Ernesto Gdscl.
i'ato 'ontradiz declarações prestadas pelo Ministro da Agricultura.
O Sr. Virgillo Távora (ARENA- Ceará)- Permite V. Ex• um
Sr. Alyssnn l'aulinclli. de que o Governo não permitiria a cntrudu de
upilrtc?
ccholus cstmngcirus no Pais.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - Santa Catarina) - Permite
Protestos na Câmara
V, Ex' um aparte?
Bmsilia - A Comissão de Agriculturn c Politicu Rural du
O SR. JOSE: ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Com muito
Ciunara dirigiu ontem apelo ao Ministro da Agricultura, Sr. Alysson
pr:w:r. Scnudor Virgílio Túvoru.
Paulinclli. nn sentido dc que: scjum suspensas us impOrtuçõcs de
O Sr. Virgílio Távora (ARENA- Ceará)- IÔ nossu arma inva·
ccholn.
O Deputado Curdoso de Almcidu (ARENA-SP), por suu vez. rillvcl de uçào, ncstu Cusu, mtvir us crlticus dn Oposição, us ressa\vus
disse que a permissão de importação de cebo lu l'oi dudu pelo Sr. Be· que membros do nosso Purtido fazem ii atuação do Governo, em
ncdito Funsccu Mordru, sem conhecimento do próprio Ministro du seus diferentes csculàes, delas tomur conhecimento, c procurnr
cnviur uos óqú\os rcsponsúvcis, n~o só o texto du rc:clnmuç~o. tirudus
Agricultum.
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que o caso adotc. Nilo seria no caso vertente que procederíamos de
maneira diferente. Vamos, pessoalmente, daqui a dias, dur, neste
Plenário, temos certeza, as explicações que o caso está a exigir e, esperamos nós as providências pelas quais V. Ex• tanto reclama.
O SR. JOSF.: ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Obrigado a
V. Ex•, Senador Virgílio Távora.
Ouço o aparte do nobre Senador Evclásio Vieira.

o· Sr, Evelásio Vieira (MDB - Santa Catarina) - Nobre
Senador, a este discurso de V. Ex•, ainda desejo fazer uma complementação: a cebola importada, com autorização da CACEX, da Espanha, e que foi comprada por empresas particulares, está, agora,
sendo revendida para a COBAL.
O SR. JOSF.: ESTEVES (ARENA - Amazonas) - Senador
Evclásio Vieira, agradeço o aparte de V. Ex• e, neste particular, desconheço esse detalhe.
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. JOSt. ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Com muito
prazer.
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Apenas, para
juntar minha voz à de V. Ex•, aplaudindo o pronunciamento que faz
nesta tarde c aproveitando o ensejo de uma observação da Bancada
da Oposição. Há pouco, ouvimos o ilustre Líder do Governo,
Senador Virgílio Távora, essa figura simpática e inteligente da
Aliança Renovadora Nacional, fazer a seguinte declaração: "A Oposição faz crítica e os membros do meu Partido fazem ressalvas". O
que V, Ex• está fazendo nesta tarde é a crítica; não está ressalvando,
não. V. Ex• está chamando a atenção do Governo, sobretudo do segundo escalão.
O SR. JOSF.: ESTEVES (ARENA -Amazonas) - Dos maus
auxiliares!
O Sr. Vlrgmo Távora (ARENA- Ceará)- Por mais simpático
que seja o nobre representante mineiro, este é o entendimento que tcmos do assunto.

do. 1: preciso que o Sr. Amílcar dos Santos de Sousa Martins, Diretor do Banco do Brasil da Primeira Região, determine às agências daquele Estado a composição de dividas, a composição com os
ugricultores, com osjuticultores, de maneira especial, de modo a as·
scgürar o financiamento para a futura surra, porque, do contrário,
não teremos a mínima condição de sobrevivência. O mesmo deverá
acontecer com o Banco da Amazônia, que, ao invés de executar devedores, para receber canoas, pequenas embarcações, que ele não
tem condições de conservar, fuça esse entendimento através de um .
critério razoável, a fim de que possibilite :i todos pagarem as suas dividas atrasadas e continuarem trabalhando.
A Resolução n• 195 do Banco Central dá-me a certeza
de que o Banco da Amazônia c o Banco do Brasil, enquadrados nesse dispositivo do nosso estabelecimento superior fiscalizador de
crédito, haverão de levar aos nossos produtores aquilo que eles tanto
almejam, que é u sua tranqUilidade, pura evitar que percam a sua casa, a sua máquina de costura.
Eram estas as palavras que queríamos dizer nesta sexta-feira.
(Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Fausto Custeio-Branco- Domício Gondim- Paulo GuerraHeitor Dias - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon Roberto Saturnino- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará, Pronuncia o oeguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gentileza pressupõe uma reciproca também de gentileza.
O eminente Líder da Oposição, mui justamente preocupado
com a paz interna do seu Partido, deixou hoje de se pronunciar sobre
assunto nuclear. Assim também procederemos, de acordo com o
gentfemen's aereement aqui realizado. Quarta-feira, então, esse
assunto será aqui percutido.
Em li de junho tivemos ocasião de, cm respondendo pelo Governo, apresentando as providências então tomadas quanto à
Transamuzônic:t, transcrever reluto feito pelo Diretor-Geral do
DNER c anunciar que, cm breve, tão logo parassem as chuvas, aquele departamento procederia à restauração daqueles trechos da rodoviu cm questão c:, ao mesmo tempo, haveria o prosseguimento da
Perimctral Norte:.
Ontem, no Ministério dos Transportes, procuramos nos
ass.:nhon:ar da situação t, conforme há pouco afirmávamos ao não
menos ilustre representante daquele mesmo Estudo, que acaba de deixar a tribuna que, explicações seriam dadas, cabe-nos hoje apresentar a esta Casa, o mais sinteticamente possível, como ê do nosso fej.
tio, o que realmente tem o DNER procurado fazer para restauração
da rodovia que, repelimos: nio era, é.
Passado o período de chuvas intensas, comuns na região de
janeiro a junho de cada ano, a Rodovia Transamazônica entrou cm
ritmo acelerado de total recuperação, com o emprego de 589 unidades de cquipum~:ntos e v~:ículos (trutorc:s, pâs mecânicas, caminhões ele.) e a contratação de pessoal complementar, incorporado
à equipe de: conserva permanente do DNER pura u execução dos serviços, ao longo dos 2.280 km de extensão, entre Estreito, no entroncamento com a Beli:m-Bruslliu (Maranhão), e a cidade de Humail4,
no Estado do Amazonas.
Como é tecnicamente previsto cm rodovias pioneiras de desbravamento, cujos traçados estendem-se uo longo de regiões anteriormente virgens c scmidesconhecidus, com alta intensidade pluviomé·
trica e dificuldades pura a obtenção de materiais perfeitamente
udcquados à construção, a Rodovia Transamazônica passa por um
esperado período de consolidação.
Pequenos riachos, que o pcrlodo de chuvas pode transformar

O SR. JOSF.: ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Senador Itamar Franco, acho que nós, da Bancada da ARENA, que damos o
suporte parlamentar ao Governo, não temos a obrigação de ser "vacas de presépio". (Risos) - Temos sim, para não dar oportunidade,
também, à Oposição, de indicar todas as deficiências c irregularidades, como uma contribuição, porque também somos fiscais desse
Governo que representamos. E não é justo que fique silencioso
- quando estive há poucos dias, no meu Estado, viajando pelo interior, e fui abordado- "Mas Senador, o que é que o Sr. está fazendo
em Brusilia''?
1: um dever de consciôncia. Acho que o Presidente Ernesto Gei·
sei deve ser muito enganado pelos seus auxiliares, com dados que,
muitas vezes, não condizem com a verdade. O Presidente Ernesto
Geiscl precisa ostar atento a estes velhos enganadores da realidade
brusilciru,
Como membro da ARENA, como Senador que apóia conscientemente o Governo da Revolução, esta tem sido a minha conduta nestu Casa: coerência, mas sem subserviência, porque entendo que
o nosso papel i: justamente apontar ao Governo as deficicncias no
sctor administrmivo, E ninguém pode negar que há essas deliciências, que comprometem o Governo honrado do Presidente Ernesto
Geiscl.
Dito isto, Sr. Presidente, espero que os órgãos competentes tomem as su:1s providencias, pura que o nosso Amazonas continue sendo brusiieiro, produzindo, dando u sua contribuição ao desenvolvimento pittrio, tão esperado desde o Norte até: o Sul
Sr. Presidcnte, dizia eu que é necessário se façu muis Presente u cm cuudulosos rios, cm unos indeterminados, sUo exemplos de proutuuçilo do Banco du Amazônia c do Banco do Brusil, no meu Esta- hlcmus causadores de danos em pontes ou nos aterros da estrada,
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gem de segurança prevista nu conmuçuo.
Quando a temporada chuvosa de 1975 cessou, os técnicos d~
DNER puderam constatar que suas conseqUências para a Transa·
mazónica foram muito menos graves, em comparação às verificadas
no ano anterior, permitindo a certeza de obtenção de uma perfeita
normalidade para toda a c.tensão da estrada cm pouco tempo.
Em recente visita de inspeção ao longo da Trnnsamazônica, o
Ministro dos Transportes, General Dyrceu Araújo Nogueira, consta·
tou que os principais problemas decorrentes da última estação chu·
vosa dizem respeito a atoleiros localizados c no desmoronamento de
alguns trechos.
Ainda em plena estação chuvosa, foram realizadas obras
imediatas de recuperação, envolvendo o mesmo número de equipa·
mentos e homens atualmcntc mobilizados para a execução paralela
da conservação ordinária do leito da estrada, da limpeza da faixa de
domínio, da recuperação de erosões localizadas, do rcvcstimento'dc
trechos que na estação invcrnosa apresentam atoleiros e da
.recuperação de pontes de madeira.
Uma programação permanente de conserva da rodovia foi esta·
bc\ecida, visando cada vez menor repercussão, no corpo estradal,
nas futuras estações chuvosas, sendo a sua execução realizada por
adminL<tração direta, com equipamento do DNER operado por
mào·de-obra do próprio órgão.
Após proceder a uma visita de inspeção às obras da rodovia peri·
metral Norte (BR-210), o Ministro Dyrceu Araújo Nogueira, dos
Transportes, informou que ao longo de seus 2.586 km de extensão, a
rodovia já está com 1.285 km de locação, 1.110 km de desmatamento
concluidos, 855 km de terraplenagem e 660 ·km com revestimento'
primário.
O que demonstra a absoluta determinação da Administração
Geiselem concluir essa Rodovia.
Ligando Macapá, capital do Território do Amapá, a Mitu, no
Amazonas, junto à fronteira com a Colômbia, a Perimetral Norte é
uma nova rodovia de integração, correndo paralela às fronteiras
norte e noroeste do Pais, após interceptar todos os·afluentes setcn·trionais do rio Amazonas e atravessar os Territórios Federais do
Amapá c Roraima e os Estados do Pará e Amazonas.
Construção
Dividida om duas partes, a construção da Perimetra\ Norte foi
decomposta no trecho com a direção \este-oeste, entre Macapá e a
fronteira com a Colômbia, e o trecho na direção noroeste-sudoeste,
entre a fronteira da Venezuela c a Transamazõnica, nas proxi·
midades do Peru.
Segundo o Ministro Dyrceu Araújo Nogueira, a construção da
Perimetra\ Norte dá continuidade à implantação do Programa de
lntegraçuo Nacional, objetivando promover a ocupaçuo e o desen·
volvimento económico da região setentrional do Pais, ao longo de
árc"s inteiramente virgens, constitu!das de p\an!cies, serras e várzeas,
espigões c vales, no restas c campos naturais.
Subtrechos
O primeiro subtrecho, entregue à Construtora Mendes Junior,
tem 472,85 km e está situado entre Porto Grande e Rio Citaré:. O
subtrecho entre o Rio Citaró c o Rio Turuna está sendo executado
pela Construtora Andrade Gutierrez, com 499 km de extensão. O terceiro subtrecho, entre o Rio Turuna e a cidade de Cnracara!, em
Roraima, com 465 km de extensão, está entregue à Construtora Para·
napanema S/ A. A Construtora Camargo Correu executa o quarto
subtrecho, entre Carucaral e Rio Padauari, com 402,5 km de extensuo. O quinto subtrecho, localizado entre o Rio Padauari e o en·
troncamento do acesso a Silo Gabriel da Cachoeira, com 355 km, es·
tú sob a responsabilidade da EIT·Empresa Industrial Técnica S/ A.
O sexto c último subtrecho, entre o cntronc.,mcnto de acesso a Silo
Gabriel d" Cachoeira c a fronteira Brasil-Colômbia, com 386 km, es·

tú sob os cuidados da Construtora Queiroz Gaivão S/ A.
A parte da Perimentral Norte, referente ao trecho da fronteira
com a Colômbia c Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, cortando to·
do o oeste.do Estado do Amazonas, com 1.500 km de extensão, está
delegado pelo DNER à Engenharia Militar, com obras em execução
pelos I• e 7• Batalhões de Engenharia e Construção, do Ministério
do Exército.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonu) - Nobre Sena·
dor, concede-me V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceari) - Com pra·
zcr,

O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonu)- Nobre Senador
Virgilio Távora, nós compreendemos que desde a instalação eufórica
do rodoviarismo no Brasil, criou-se uma infra-estrutura rodoviária
que não pode ser desacelerada ex abrupto, e o nobre Presidente da
República, consciente disso, não pode interromper, ex abrupto, a
con>trução dessas estradas, ou melhor, a reconstrução, conforme dis·
se V. Ex• muito bem, que o plano é de reconstrução.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cearí)- Dos trechos afetados da Transamazônica.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonu) - Porque foi
construida e as chuvas destruíram parte dela.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Parte dele.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Exato; parte dela, em quase dois mil, duzentos e oitenta quilómetros.
O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Isso é o
que, na literatura, conhecemos como exagero de linguagem. Não!
O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas) - f: o que está di·
to aí: que num trecho de dois mil duzentos e oitenta quilómetros, ela
l!stá reconstruída.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Perdão,
Ex• Dissemos que a Transamazõnica tinha esta extensão. Dissemos
ainda onde tinha havido a maior incidência de erosão, c que todos os
trechos erodídos estavam sendo reparados por quinhentos e oitenta c
nove máquinas, em pleno funcionamento.
Isso não significa afirmarmos que nos dois mil duzentos c oitcn ..
ta quilómetros tivesse ela sido destru!da. Certamente, esse é o entcn·
dimento que temos, e estas foram as palavras que pronunciamos.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Admito que
V. Ex• se arrime nos dados. Eu não acredito neles, porque tive opor·
tunidade de visitar, ln loco, a Transamazônica, e asseguro a V. Ex•
que, nos 2.280 km ela precisa de restauração cm toda a extensão.
Nem acostamento suficiente ela tem; até isso tem que ser feito. Mas,
nobre Senador, o Presidente da República, naturalmente, não quer
provocar essa desaceleração rapidamente, repentinamente. Então,
isso vai provocar um descquilfbrio neste parque industrial rodoyiltrio
- empresas que se estruturaram na expectativa de contratos para
construção de estradas, equipamentos car!ssimos que foram compra·
dos e encomendados. f: natural que o Governo, inclusive, dê csSJl
defasagem de três anos, conforme V. Ex• disse: "que dentro de três
anos ela estará totalmente constru!da", porque o Governo nilo pode
desacelerar a construção dessa rodovia de um momento para outro.
Mas, garanto a V. Ex• que, no próximo inverno, outros trechos
serão levados- nobre Senador, o que garanto a V. Ex•, porquea
topogrnfin dentro da calha amazónica propriamente dita, não ê
constituída de contrafortes. A calha não permite estradas, a não ser
que nós construamos duas muralhas chinesas, vindas do subsolo,
pura, nterradas no meio, permitir u construção das estradas, porque
a ~.:rosüo se ful. mesmo. As chuvas ah:rram us estradas, nu Amazônia.
e ê di\1cil controlar o regime das mesmas. Chove sempre. Chegou-se
u usar panos e sanefas de p\ústicos até de dois quilómetros, pura que
o serviço agUentasse a primeira camada de asfalto, tal o regime das
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chuvas. Fazem a estrada numa cota cm n!vcl superior à enchente
maior, mas não podem controlar a erosão na base. Da! porque, agora, nu região do Xingu, onde ela atravessa, foram 30 quilómetros que
desapareceram, de roldão, devido à erosão na base. E: por isso que
nós, aqui, encarecemos o seguinte: não temos recursos; o Brasil não
pode se dar ao luxo de estar fazendo buraco dentro d'água. Essa
integração amazônica já foi feita pela Bclém-Brasllia, mas se
quisermos consolidá-la ainda mais, nobre Senador, V, Ex• que é um
homem tão esclarecido, de uma percepção tão cristalina, hú de
concordar comigo: vamos concluir a Cuiabá-Porto Velho, Rio
Branco, a Transncreana; esta estrada, sim, é fundamental, nobre.
Senador. Este ano, mais de 400 caminhões voltaram a Cuiabá,
porque não conseguiram alcançar Porto Velho, cm virtude do regime
de chuvas, da lama, dos atoleiros. Esta é a estrada que precisa ser
concluída em condições absolutas de tráfego, com sinalização e com
acostamento. O regime de trnnsporte, na Amazônia, poderia muito
bem ser atendido, através da via Ouvia!. Concluindo-se a Pcrimctral,
evitar-se-ia uma possível invasão pelo norte, E: outra obra que está
nos contrafortes. A topografia aceita a Pcrimctral, mas não temos recursos. V, Ex• reconhece que a toalha é curta para a mesa grande,
que é tl Brasil. Não ptldemos nos dar a essa prodigalidade de estar
tentando estradas onde o regime de chuvas é grande, destrói,
recupera, reconstrói, quando nós podemos nos debruçar sobre outras estradas prioritárias, como a Cuiabá-Porto Velho, a
Transacreana, estradas no Rio Grande do Sul, cm Santa Catarina,
no Puraná, em Minas Gerais e em Goiás, todas carentes. Estradas
que não foram asfaltadas e nem termipadas. Isto é que nós encarecemos, nobre Senador Virgílio Távora. A topografia amazônica não
acoita, a própria selva, a própria ecologia resiste. Quero dizer a
V. Ex• que a estrada Manaus-Itaquatiara- estrada que foi feita
também absurdamente, porque essas duas cidades são ligadas pelo
rio Amazonas, ela bordeja a 288 km - há mais de doze anos que
essa estrada está concluída com um grande trecho asfaltado, Ela é
trafegávd mas não funciona a não ser para passeios turísticos,
porque o povo prefere levar mercadoria de Manaus a ltaquatiara c
de ltaquatiara a Manaus por via Ouvia!, porque sai muito mais barato. Observei, por exemplo, que regiões asfaltadas são abandonadas
por um ou dois anos sem um certo cuidado. A selva invade o asfalto,
a ~xubcrfmcia noriStica da Amazônia é tão grantc que ela combate,
resiste, entra, cobre e invade o asfalto, Quer dizer: a topografia, a
mesologia, a ecologia amazônicas reagem contra a estrada,

porque a predominância ó a água, é o regime das chuvas. Se
fóssemos um povo rico, se tivéssemos grandes reservas, podc{íamos
nos dar esta prodigalidade para manter esse parque ad Inflnltum.
Mas, o Senhor Presidente da República compreende que não pode
desacelerar. Então, dá essa defasagem de três anos. Ora, uma estrada
que já foi concluída, para recuperá-la darmos três anos, isto é sintomático de que se quer fazer essa desaceleração lentamente e não
abruptamente.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente
Senador, auxiliando só um pouquinho o raciocínio de V. Ex•, na
Transumuzônica - vamos ver se V, Ex• nos ouviu bem - a re·
cuperuçiio estio sendo feita pelo DNER, c niio por firmas particulares. A Perimetral Norte é que está sendo construída pelas empresas que nós citamos.
Poderíamos dividir, então, a questão suscitada por V, Ex! em
duas partes: número um: da possibilidade ou não de soluções melhores do que a Transamazônica para investimentos dentro do Programa de lntegraçüo Nacional. Isso V. Ex•, aqui, já debateu durante
meses, se somarmos os dius: e, número dois: - o que hoje per..
cutimos- quanto à afirmação de que o Senhor Presidente da República haveria abandonado a Transamazônica c posto a construção da
Pcrimctral Norte, digamos, cm bunho:maria. Não, ao contrário, As
firmas que estilo trabalhando nu Perimetral Norte prosseguem, e
demos os dados que, partt serem contestados, hão que ser, pelo
menos, confrontados com outros, porque silo dados oficiais, recolhi-

dos, ontem, do Gabinete do Ministro dos Transportes que, até prova
em contrário, í: um homem cujo passado deve servir de uval, pelo
menos, àquilo que ele afirma como sendo verdade.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Pois niio, nobre
Senador. Mas, permita-me V, Ex• prosseguir, com a sua benevoléncia, O que eu quero dizer é que devemos ter muita cautela quanto
aos informes, aos dados. V, Ex• mesmo há de reconhecer que já se
apregoou, no Governo passado, no dealbar daquele Governo, que
L'Ssu L'Strudu teria sido inaugurada; que foi inaugurada; que estava ·
pronta, que estava integrada à Amazónia, que esta estava se coloni ..
zando e que o problema de ocupação da Amazónia estava resolvido ..
Todos os jornais decantaram isso, também baseados cm informes
oficiais. E: por isso que devemos ter cautela, nobre Senador, porque o
informe e o dado, no Brasil, infelizmente, às vezes, nilo vêm com
aquela autenticidade, com aquela veracidade, Nós ouvimos o nobre
Senador José Esteves, ainda agora, se referindo ao dado, ao dado
falso. Na quesÍão do pau-rosa, por exemplo, S. Ex• reivindicou a
aquisição, por parte do Governo, de mil tambores de pau-rosa esto- ·
cável, e o Governo já havia pago 70% deste valor. foi solicitada uma
informação, através do Ministro. Sabe V. Ex• o que respondeu a
CACEX'! E pasme V, Ex• Respondeu que isso era imposslvel,
porque o ••toque era de quinze mil tambores. Nota-se aí uma espécie
de boicote, de torpcdeamento na pretensão do Sr. Senador, quando
eram apenas mil. Veja bem V. Ex•, quanto o informe é perigoso.
Aliás, no caso em tela, da Transamazôníca, não há necessidade nem
do informe, nobre Senador, basta a boa intenção de compreendermos que não temos recursos para nos dar ao luxo de estarmos fazendo uma estrada todo ano e recuperando todo ano!
Temos que fazer estradas em locais onde elas se implantem definitivamente e tenham uma razão de ser. Não podemos mais nos exaurir,
perder dinheiro; não podemos jogar dinheiro fora, não podemos nos
dedicar ao supi:rOuo, quando temos prioridades.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminento
Senador, pelo que deduzimos, V, Ex• í: p~rtidârio de que se deixe a
Transamazllnica ucabur?
O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- Sou partidário
de que mantenha a Transparaensc, mesmo porque, nobre Senador,
nunca foi Transamazônica. ralo isto, aqui, em nome da geografia;
protesto cm nome da geografia. A celebérrima Transamazônica
corta um pequeno trecho do sudeste do Estado do Amazonas. O
Amazonas Oriental fica completamente atendido mas o Ocidental,
não. O Ocidental não tem nenhuma assistência da Transamazônica, a
não ser através da celebérrima BR-319, que sai de Porto Velho a
Manaus. bordejando o talvcgue do Madeira, que é totalmente navegável. i! outra estrada nu qual o meu Estado já se exauriu gastando
dinheiro, e a pedir ajuda do Governo federal. O último empréstimo
conseguido nu exterior foi de trí:s milhões de dólares, para inaugurãla, c o ex-Governador foi lá, tentou a inauguração, mas um rcspon·
sávcl pelo DNER, muito consciente das suas obrigações disse: "Sr.
Governador, se V. Ex• quiser poderá inaugurá-la, mas cu não posso
fazé-lo porque a estrada está intransitável". Ainda alertou que ela poderia ser inaugurada num trecho apenas, de Humaitá a Porto Velho,
pois o resto estava intransitável. E todos os anos, nobre Senador,
tem que se gustur dinheiro nessa estrada, porque'o rio leva, a erosão,
por buixo, derruba aterros, destrói aterros. O rio, quando transborda
no barranco, forma umu verdudeiru avalanche que leva Oorestas,
derruba árvores enormes, quanto muis um aterro! Vai tudo de
roldão! A estrada, nos contrafortes da bacia, ainda se admite, í:
uccitúvcl! Mas, dentro da calha, aproximando-se da calha, propria·
mente dita, do talvegue amuzônico, começa a problcmúticu. Enti\o,
nobre Senador, não sou contrário à Transpuracnse, porque, de fato,
ela liga os trí:s tulvegucs: o do Tocantins, o do Xingue o do Tapujós;
trcs tulvegues. Dificilmente se conseguirá concluir essa estrada.
H:tvcrá sempre o problema de recuperação, E: umu região que, de
fato, tem umu ccrtu base econômicu, Mas, no trecho de Itaituba u
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preferência a essa parte. Agora mesmo a Bollvia está pleiteando um
ucordo com o Brasil, ·para ver se consegue transformar o Mamo ré cm
rio navegável, a fim de passar para o Madeira com o objetivo de en·
centrar uma saída para o Atlântico, através do Rio Amazonas; não
quer nem saber de trazer mercadoria através a estrada, Porto Velho,
porque acha que o rio é muito mais barato. De montante para baixo,
u merendaria, desce, como chamamos na nossa terra, de bubuia,
nobre Senador. Coloca-se a mercadoria dentro· de um saco plástico
soltando-a no rio; não precisa nem motor.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Temos a
impressão de que isso não í: privilégio do Madeira, mas de qualquer
rio navegável ...
O Sr. E•andro Carreira (MDB - Amazonas) - (;. claro! De
qualqllcr rio. Mas cito isso justamente porque a Bolívia fica a mon·
tantc: então, a ela interessa descer o rio,·pois é o caminho para o
Oceano. O rio atinge o Amazonas e vai sair no Atlântico. A Bolívia
não quer nem saber de saída por aqui, prefere a saída pelo Delta do
Amazonas; é o que ela está pleiteando. Desse modo, temos a via flu·
vial como setor de navegação c, também, de integração. uMas,
suponhamos que houvesse um bloqueio," E V. Ex•, nobre Senador,
que é militar- c cu que também sou um dos corifeus do clausewlch
- posso dizer a V. Ex• que hoje não se cogita mais de bloqueio, hoje
já se pensa até cm guerra meteorológica, bacteriológica ou atômica;
ninguém vai kloqucar mais a entrada do Amazonas. No dia em que
se quiser destruir o Brasil ou o Amazonas basta modificar as con·
diçõcs climatéricas do nosso Pais. E hoje a tecnologia pode fazer
isso, com intcrvencàL.'S nas correntes magnéticas. Portanto, bloqueio
como razão não se compreende mais, pois é um argumento.
anacrónico. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente
Senador, V. Ex• vai rcccbor parabéns porque já evoluiu muito. As
suas primeiras c brilhantes manifestações - das quais discordamos
c:m gênc:ro, número c pessoa, são uma condenação total à
Transamazõnica. i\ gora, V. Ex• já faz uma pequena concessão; acha
que um dos seus tn:chos, a Transparacnsc,já é aceitável.
O Sr. E•andro Carreira (MDB-Amazonas)- Sempre disse nos
meus discursos, admito uma transparacnsc!
O SR. VIRGILIO ãÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente
Senador, ao que saiba ltaituba e Humaitá, pontos extremos, estão
justamente na fronteira leste e praticamente oeste do Amazonas. Isto
<.indo de ltaituba cliumaitá, corta-se território amazonense.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- Amazonas)- Modus ln rebus.

dado a autoridade que firmura o documento. Encontrará isso dito no
DCN de li de junho passado. Passados trôs meses, aqui estamos
para dizer as providências tomadas pelo DNER e a' situação cm que
se encontram íl Transumuzônica cu Perimetral Norte. E vamos dizer
a V. Ex•, repetindo o que já fizemos muitas vezes. V, Ex• compulse
não as notas taquigrálicas, porque é muito desugradável razi:-lo, mas
o Diário do Congre,.o daqui a dois ou trôs dias, c, se V, Ex• verificar
que o que está lá escrito não corresponde à rcalidado, em termos
informativos e não opinativos. V. Ex• prestará o maior de todos os
serviços a esta Casa, porque aí, sim. é de se chamar à ordem e à. rcs·
ponsabilidade a autoridade quf tem por obrigação informar corre·
tamente o País. máxime o representante maior de seu povo, que é o
parlamentar.
·O Sr. Gll•an Rocha (MDB - Sergipe) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA prioridade Sergipe, por ordem cronológica.

Ceará) -

Tem

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Está certo,
MiníiS Gerais está sempre perdendo.
O Sr. Glhan Rocha (MDjt- Sergipe) - Muito obrigado a
V. Ex• Existe, realmente, uma ~reocupação nacional que, inclusive,
tra11:<ccndc a esta Casa e se reflete nu Imprensa brasileira, de que a
Transamazônica, em alguns trechos, não seja uma irrealidadC
ecológica. Pergunto, então, a V. Ex•, já que na ocasião í: porta-voz
do Governo, ao assegurar que será reconstruído um trecho da
Transamazõnica que foi destruido por chuvas - se já existe uma
garantia técnica de que essa irrealidade ecológica foi transposta, isto
é, se a Transamalõnica pode:, nesse trecho referido, ser de trânsito
pc:rmam:ntc ou se constituirá uma aventura ecológica, uma teimosia,
um tanto ou quanto irracional, própria da ruça humana de querer
tr.mspor o intransponível'~
O SR, VJRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Muito
bem, Senador, apenas remetemos V. Ex• à leitura do início de nossa
oração cm que afirmávamos que os consertos havidos na Transama·
zônica, este ano, c os dois que se seguem dão a garantia ao DNER de
que essa estrada ficará totalmente transitável. A destruição de alguns
trechos é explicável. Era uma estrada pioneira em zona como a que
ela percorre- praticamente virgem -com regime de rios ainda não
devidamente delimitados c que só com o passar dos unos se chegaria
à conclusão, realmente, da necessidade de fazer muros de arrimo
para c:sscs aterros, naquelas regiões onde: se teria de aumentar a
vuzão das pontes de madeira.
'

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Modus ln
rebus, não! Pode não se: atravessar o território amazonense como
V. Ex• desejaria que o fosse.

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Permite V. Ex•
um aparte'!

O Sr. E•andro Carreira (MDB Trnnsumuzõnicu.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará ) mos o prazer de ouvir Minas Gerais.

Amazonas) -

Como

Agora, te·

O Sr, Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Muito
obrigado, Excelência. Quando V. Ex• faz a análise de alguns aspcc·
tos das rodovias brasileiras, sobretudo na Regiiío Norte, ou me per·
O Sr. E.. ndro Carreira (MDB - Amazonas) - Atravessa o mitiria, com u aquic:scência de V. Ex•, reiterar apelo consubstanSudc'Ste do· li< ta do do t\mazonas.
ciado cm um pedido da Região Sudeste de Minas Gerais. Reiterar,
Ô SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará)- Entiío, porque já o fizera aqui, quando falava o nosso prezado colega,
atruvc:ssu o Amazonas; pode não atravessar como V. Ex• desejaria, e Sonadur Alcxundre Costa, de que o Governo olhasse atentamcn~e
cst:l parle.: jf1 discutimos muitíssimas vezes aqui. Nosso escopo, hoje, pura a Rodovia BR-267, principalmente no trecho que liga a Zona
foi mostrar o que de vcrdudc há naquilo que havíamos afirmado, da Mutu mineira uo Sul de Minas. ~ rodovia que esperamos h6
baseados cm dados - e h:~viumos pedido utó a cooperação de muito tempo, c por incrlvel que pareça, ainda não terminada, Consi·
V. Ex~. sr.: niio estamos ~.:ngunudos, puru u confc:ri:nciu desses dados; derundo que, hoje, u frento do DN ER, ostú o juiz-foruno, elemento
quem os assinuvu, üquclc: tempo, era o Sr. Coronel Stanley Fortes predosissimo du Engenharia nucionul; considerando que V. Ex•
Hatistu. O importante era ilqucla época saber se aqueles dados rcpre· ocupu hojt:, u lribunn, l!m nome du Lidc:rançu do Governo -temos
scntuVtllll umu verdade, caso contrário, chumnr-sc-iu à. rcsponsubiH- 1ruziio ncslc upc:lo, notudumentc porque lá, nesta í:pocu, nilo estll choO SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA atnavc:ssu o Amazonus, não atravessa?

Ceará) -

Ela'

-318-vendo. Tentemos pelo menos que a BR-267 seja conclufda, a fim de
possibilitar u tão esperada ligação Zona du Mntn-Sul de Minas.
Muito obrigado u V, Ex•

• O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- Santa Catarina.)- Vamos, en·
tua, a um aspecto econõmico, tão do prazer de V, Ex•

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará ) - Srs.
Senadores, vamo-nos esquecer de que somos Governo e Oposição.(;
até um pecado um mineiro estar reclamando estradas, porque a quei·
xa que ouvíamos, nos quatro últimos anos, principalmente quando
Eliseu Resende esteve à frente do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, era de Minas ser o Estudo privilegiado do
Brasil, em matéria de investimentos rodoviários. (; preciso que se
diga que a Transamazônica não recebeu recursos do Fundo Rodoviâ·
rio, mas justamente dos incentivos !iscais,
V. Ex• vai ter em nós, não um advogado valioso, mas, pelo
menos, um aliado desejoso de que Minas pode ainda ser mais
atendida do que já foi, c muito.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Nilo do
pn1zer, mas do dever.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Estamos fa·
zendo altos investimentos em rodovias na Amazónia Ocidental, para
escoar o que daquela área? Escoar o quê? Para, com a Pan-americn·
na, importarmos da Venezuela, da Colômbia, de outros pulses? Indo·
go a V. Ex•: em termos econômicos, não seria prioritário investir·
mos no desenvolvimento da agricultura da Amazônia, já que Mo·
1aus compra de São Paulo, e conduz por avião, alface, tomate. O pé
de alface está a dez cruzeiros, levado•de São Paulo para Monaus.
Não seria preferível, economicamente, investir no desenvolvimento
da agricultura da Amazônia, transportando essa produção por via
nuvial'!

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais ) - Essa rodovia
os mineiros esperam há muito tempo, Excelência.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará) -V. Ex•
nega que com o Dr. Eliseu Resende - aliás, uma sucessão de
mineiros -Lafayette do Prado, e o atual, todos, mineiros- não foi
beneficiado seu Estado? Deseja V. Ex• ainda mais?
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais ) -Eu só espero.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Já
sabemos que, seguindo suas pegadas, Santa Catarina vai fazer tam·
bém ...
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB -

Santa Catarina ) - Permite
Senador Virgílio Tá·
vora, estou ouvindo, com profunda tristeza, as informações de
V. Ex•, de que o Governo Geisel vai continuar com os investimentos
cm rodovias na Amazônia Ocidental no mesmo ritmo do Governo
antcrior.
V. Ex• aparte'! (Assentimento do orador.) -

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Perdão,
mas há necessidade de um oftulmologista, para V. Ex• ver nosso
rosto, c um otorrinolaringologista, para examinar a audição de
Ex•
Afirmávamos que íamos continuar as estradas. Já demos as ra·
zões para diminuição do ritmo c aquelas pelas quais não deixaria
o Governo a Transamazônica ao abandono. Aqui não foi afirmado
que a Pcrimctral seguiria no mesmo ritmo da Transamazônica, e
mesmo que o Presidente Geisel assim determinasse, ela já estaria
quase concluída.

v:

O Sr, Eveláslo VIeira (MDB - Santa Catarina ) - Quer dizer
que o Senador Evandro Carreira está certo, então. Hã um des·
compusso,
O SI<. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará ) - Que des·
compasso'?
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - Santa Catarina ) - Sobre u di·
minuição do ritmo das obras.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- O nobre
Senador Evundro Carreira, como advogado da terra dele, pode
achar que tuis estradas não devam ser construfdas. Mas foi uma diretriz governamental - vamos repetir pura deixar bem claro - não
deixar que a Trunsamuzônicu fosse erodida: está o DNER procedendo a uma conserva pesudíssima por sua própria conto, e quer
uizor, nllo com nrmc\S emprciteirus. Por outro lado, está cumprindo,
rigorosamente, aqueles contratos que nu Perimetrul Norte já esta·
vam ussinados, não porém no mesmo ritmo da Transumazônicu, Isso
cstú cluro, porque, se assim ocorresse, cm lugar daqueles oitocentos e
trinta c cinco quifômetros a que nos referimos de terruplunagem, jú
csturium prontos os seus dois mil c muitos quilômc:tros,

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Vamos res·
ponder à pergunta de V. Ex•. Em termos puramente econômicos,
frios, sem levarmos cm conta fatores de segurança, fatores sociais, o
investimento melhor que existe, hoje, para o Brasil se desenvolver,
seria no .seu grande pólo nacional de desenvolvimento no Centro·
Sul. Mas não passa pela cabeça de ninguém, que lá concentrássemos
toda nossa poupança.
O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - Santa Catarina) seria integração, ocupação efetiva.

Mas ai

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- A Perime·
trai Norte respondeu, no tempo do Presidente Médici, em cujos qua·
tro anos de mandato foi ela iniciada, respondeu a uma necessidade
de integração, na qual se deu importância fundamental ao setor
segurança.
O Sr. Evelásio VIeira (MDB- Santa Catarina) - Senador, co·
mo vamos ocupar a Amazônia, se o povo está saindo do seu interior,
estú abandonando a Amazônia'! Integração, ocupação é com a fixa·
ção do homem.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Perdão. O
que acontece na Amazônia é o que existe em todos os Estados do
Brasil c, extrapolando, em diversos países. r; o problema da urbaniza·
ção, ao qual o Governo ontem,- não sabemos se V. Ex• ouviu o
anúncio que fizemos aqui - procurou responder, não de forma
aleatória, mas de forma positiva, com a criação seja do Fundo Nacio·
nal de Apoio ao Desenvolvimento Urbano, seja da criação do Siste·
ma Nacional dos Transportes Urbanos, seja da criação da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos, que iria justamente fazer aplica·
çào de parte desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano.
O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA - Mato Grosso) V. Ex• um aparte'!
O SR. ViRGILIO TÁVORA (ARENA prnzcr.

Cear') -

Permite
Com

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Estou
acompanhando, encantado, u exposição' de V. Ex•, como Líder do
Guvcrnu e do nosso Partido, e sendo gentilmente apurtcudo c
contraditado por diversos ilustres Senadores da Bancada do MDB.
O SR. ViRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)-~ a regra
du dcmocruciu.
O Sr. Itolfvlo Coelho (ARENA- Mato Grosso)- Fuz·me lcm·
brur 4ue li e ouvi há alguns u~os, quando u Belém-Brasflia, hoje
decantada por todos os brasileiros, encontrava-se nu situação atuul
da Transumuzõnica, isto é, obra prioritária, toda clu em terra, sujeita
í1s surprcsus du nu tu reza.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Permita-nos ucrcsccnlar: "Estrudu das Onçus", com'? diriu ilustre personagem desta República.
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O Sr. ltaUvlo Coelho (ARENA-Mato Grosso) - L4 cu ia
chegar. Um ilustre personagem da R~pública, de um Ql extraordinário, reconhecido por todos, meu ilustre con[crrâneo, vistoriando a
estrada, se não me engano de avião, pequeno, voltou a Brasnia, c:n·
tão recém-inaugurada, e disse: "essa i: a estrada das onças, não tem
fuwro''. E, nobre colega, a Brasília-Belém já não precisa mais de fua
turo, pois i: uma grande realidade. A Transamalônica' não precisa de
futuro, porque também já é uma grande realidade, E:, inclusive,
instrumento pura atender às reclamações de um ilustre Senador que,
há poucos dias, fez veemente pronunciamento em defesa do Nordeste, porque essa estrada nasce em forma de pinça, dando oportunidade à economia, à energia e à inteligência nordestinas, a fim de
que ocupem grande trato da Amálônia. Evidentemente, hâ
necessidade- c V. Ex• esclareceu muito bem - da adequação da
aplicação de recursos, pois existe nec~ssidade d~ um reajustamento,
de um rcmanejamcnto de recursos e de empenho para at~nder aos
transportes nuvial c ferroviário. V. Ex• está def~ndendo muito bem
os interesses do Pais e não ê outra coisa o que o Gov~rno faz na voz
de V. Ex•
O Sr. Evandro Carreira (MDB-Amuonas)- Permita-me, nobre Senador, só para situar um argumento, que i: pr~ciso esclarecer
de uma vez por todas nesta Casa. (Assentimento do orador.) - O
MDB não i: responsável pelo apedeutismo e pela ignorância de certos homens que pontificaram na politica brasileira, a ponto de negar
a Bclí:m-Brasilia. Só mesmo um aped~utismo, uma ignorância
absoluta da topografia daquela região poderia autorizar um homem
a negá-la. Só a ignorância absoluta, c faço coro, sintonizo com
V. Ex•: esse ilustre personagem da República talvel hoje esteja
esquecido, pelo seu apedcutismo, pela sua ignorância crassa, porque
negar a Belí:m-Brasilia, ontem ou hoje, é ignorância. Firmar uma .
BR-319 dentro da calha amazônica- onde a água é uma constante
absoluta, onde a erosão é uma constante, onde o regime das chuvas
não deixa trabalhar nem no celebérrimo e decantado estio, que não
existe- isso foi um erro. Na selva amnõnica, chove toda a semana
torrencialmente. Dificilmente temos na Amazônia ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)·· Que inveja
temos nós do Nordeste!
O Sr. Evandro Carreira (MDB-Amazonas)- E foi esse erro de
ligar a aridez do Nordeste à umidade da Amazônia que provocou to·
do esse transtorno. Nem sempre, nobre Senador - e isso já dizia
Erich Fromm - nem sempre o que pode •~r feito é n~cessariam~nte
o que deve ser foito. E ~sa pinça do Nordeste, desaguando na
Amazônia, principalmente no Sul do Pará, está provocando aqu~la
subversão intensiva que preocupa as·Forças Armadas, porque não
há condições de subsistência lá, e o Governo não pode agUentar nem
manter aquilo à custa de fertilizantes altamente carissimos. Então,
nobre Senador, é preciso que fique definido isso. Nunca
debluteramos contra a Belém-Brasília. Jamais! E se alguém o fez
aqui, o fez por apedeutismo. Não deblateramos contra a
Transacreuna, a Cuiabá-Porto Velho, nem contra a própria Perimetral Norte. Serramos favoráveis à Transamazõnica se tivéssemos
recursos de sobra, e nós não temos, nobre Senador. Há outras regiões carent~ de c..trada no Brasil. Nilo podemos nos depauperar,
nos desgastar, nos exaurir, construindo e reconstruindo uma estrada
de dois cm dois anos, de três em três anos. E: isso o que se quer dilcr,
ê isso o que se quer enfatizar.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)-Nobre Senador Evandro Carreira, V. Ex• novamente repisou conceitos aqui já
tantas vezes expressos. Só podemos elogiar a firmeza de suas
convicções, embora sejam diametralmente opostas às nossas. Somos
de que a Trunsamazônica constitui até um imperativo do Gov~rno a
suu munutcnçi'io.

Dividimos a questão em duas partes. A primeira: se deveria ter
sido construída ou não.
t; 4 uem mais poderia ter reclamado contra isso· eram seus

colegas da Câmara e do Senado, quando parte dos recursos !iscais do
chamado 34/ IH foram retirados pura a construção da rodovia ~m
questão. Não nos lembramos de ter ouvido, naquela ocasião, n~
nhuma voz, pelo menos ponderável. ..
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Isso
uma consulta aos Anais, nobre Senador.

~xigiria

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Estamos
afirmando a V. Ex• que não nos lembramos. Não estamos
afirmando que não houve. Não nos recordamos, por uma simples
razão que vamos anunciar, c V, Ex• não vai querer mais bem ou
menos bem ao Lider em exercido da ARENA; fcimos o relator, na
C:imara, do Projeto de lei da Transamazônica, isto ê, do PiN (Plano
de Integração Nacional). Não temos por que esconder. Mas, naquela
ocasiüo, cm todos os depoimentos prestados, não houve reclamação,
c quem poderia fazê-lo, naquela opaca, eram representantes do Nordeste. N"quele tempo, éramos d~putado federal, estávamos na Cá·
mara dos Deputados, c: não ouvimos vozes ponderáveis que surgis·
sem contra a construção da Transamalónica, que - repetimos mais
uma vez- não foi uma construção feita retirando recurso do Fundo
Rodoviário Nacional.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amatonas) - Nobre
Senador, só um esclarecimento, a fim de elucidar V, Ex• a respeito
do pensamento amazónico, da Amazónia tão abandonada, que vigia
à época. Quando se falou em Transamazônica, os entendidos, os es·
clarecidos calaram, porque, para nós, parecia at~ bom cavar buraco
dentro d'água. Quulqucr coisa que se fizesse na Amalônia, qualquer
olhada, qu"Jquer orientação rclatfvamente à Amazónia era
aplaudida, mesmo que fosse cstapafúrdia, mesmo que fosse inconsc·
qUente, porque era dinheiro, era mercado de trabalho que vinha, era
"bsorçào de mão-de-obra. Muitos, de um modo geral, aceitavam a
idéia dentro desse prisma. Mesmo cavar buraco dentro da água, era
alguma coisa. Hoje, ao chegarmos ao Senado, compreendemos, que
a Amazónia não pode destacar-se do contexto brasileiro. Não
seríamos honestos, não estaríamos exercendo o mandato com banes·
tidade, se fizéssemos coro a isso, exaurindo o Brasil, exaurindo o
resto do Nordesze, porque também do Nordeste foram tirados re·
cursos para a construção dessa estrada. Estamos vendo essa realida·
de, e temos que dizê-la, para mais tarde não sermos culpabilizados.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Muito bem.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)- Pois nilo ..
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - Goiú) - V. Ex• evidentemente faz uma curva de 180 graus, c o objctivo meu não é o de
fazer essa curva nos debates que ora se travam entre V. Ex• e os
nobres elementos da Oposição. Nobre Senador Virgilio Tâvora, levo
a V, Ex• uma dúvida que me assalta. Ouvi, ainda h4 pouco, o nobre
Senador José Esteves, do Amazonas, falcr um pronunciamento
sendo reiteradamente apurteado pelos representantes da área ama:
zônica, especificamente pelo nobre e eminente Senador Evandro
CLirreir:t, que, enf"ticumentc, com as caructerísticás próprias com
que fui", engrandeceu a conquista da Amazónia, falou da importúndu da integração da Amazônia ao contexto brasileiro c d~fendeu
com o mesmo ardor e patriotismo, a validade da ação governamental
P"ra LI integração daquela área no contexto brasileiro. Porí:m,
qutondo o Governo realiza obras como a Transamazônica, realiza
obras como LI Perimetrul Norte, realiza obras como a Transucrcunu,
c.:om o sacrifício, - é vc:rdude, - até de outras áreas do Brasil, mus
com o objctivo o mLiis legitimo poss(vel, o objetivo o mais patriótico
possível, cxatLimcntc colocLir essa Amalõnia do Senador Evundro
Currciru. l!ssu AnHllóniu de todos nós, cssu Amazônia que é Brasil, u
sLIIvo dLI cobiçLI internacionLII, que S. Exo, numa demonstração ati: de
ccrtu J'ormu pessimista, diz que i: avassaladora c que devemos esperá·
...ILI u qualquer inst11nte; porém é S. Ex• quem vem condenar a açilo .
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dia. rmuicamentc ii mesma hora, o eminente Senador Evandro
Carreira toma posições tão antagônicus: há pouco defendia o intcgrar,'1io dn Anu1zdni:1 c, ugom, condc:nu as obras que carream recursos c
possibilitam essa integração.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores, vejam V. Ex•s que o procedimento da
Liderança da ARENA não mudou. A apresentação de um fato, seja
por membros da Oposição - diremos nós, com permissão do
Senador Itamar Franco - sob a forma de uma crítica, seja da
Situação, sob a forma de ressalva à ação governamental - distinção
talvez um pouco sutil - imediatamente procuramos ver os dados,
porque a nossa origem, a nossa profissão de engenheiro nos obriga
st:mpre a raciocinar cm números que são afirmativos, c não meros
sustentáculos de conceitos puramente opinativos.
· Então apresentamos hoje, à tarde, uma confirmação de algo
que, há tri:s meses, havíamos aqui anunciado pela voz - pode não
ser eloqUente, mas sincera- do Vice-Líder encarregado do assunto,
baseado em documento oficial do DNER.
Diremos à nobre Oposição: as informações que naquela ocasião
pedíamos fossem testadas, já que não passava pela nossa cabeça que
uma autoridade tivesse a ligeireza de alinhavar números que não representassem a verdade ou a realidade, pedíamos que testassem esses
dados e os contestassem. Fazi:mo-lo neste momento, dando o convite pura que, daqui a dias, lendo no Diário do Congresso, ou mesmo
nus notas taquigráficas- mas. tornamos a repetir, as notas taquigráficas são bem mais enfadonhas de se ler do que o próprio Diário
do Congresso- verifiquem se aqueles pontos afirmados, cujas informações foram obtidas no gabinete do Sr. Ministro dos Transportes,
s:io ou não verídicos, c discutiríamos novamente o problema.
Quanto à conveniência da Transamazônica, quanto à conve,niência da Perimetral Norte, estamos absolutamente convencidos da
justeza governamental, c já o externamos várias vezes, e não irfamos
novamente, prolongar um debute que - acreditamos -já estâ cediço. Aceitamos, como contribuição, todas as críticas, porque todas
elas cm si, encerram, por mais ferina que sejam, algo de útil, algo de
con:itrutivo.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- Sergipe)- Permite-me V, Ex•
um aparte'!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Pois não.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB - Sergipe) - A esta altura, Excelência, pouco teríamos a acrescentar, face à cavalheiresca finali·
zução de V. ex•. quando diz que recebe nossas criticas com a seriedade que elas merecem. Não iremos cair no lugar comum de discutir
da oportunidade ou não da Trunsumazônica, porque só o futuro
diril, mas apenas, reafirmar o pensamento da Oposição. Primeiro, é a
opção ecológico-económica da Transamazónica que cstú no ar, até
que os fatos históricos o comprovem. Segundo, para retificar pensamento de um representante do Partido de V. Ex• contra o nosso radicalismo, que niio existe. Nào somos cfctivamente. e nem poderíamos
jamuis ser, contra cstradas novas. Somente uma retificação histórica:
não i: com cstradas de rodagem que se faz integração, pelo menos historicamente não se fez. Todos sabemos que a integração amazónica
foi feita por viu Iluvial. Quem se der ao trabalho de chegar aos contrafortes do Acre, verá a presença lusitana, muito honrosa nu nossa
formuçilo étnica, c verá presença de sergipunos, inclusive, Esta u reli·
licuçito histórica que deve ser feita e um ponto de vista que me parece
nos perderíamos se continuarmos a tentar descobrir se seria u Transamal.ônicu u melhor opção ecológica, a melhor opção <eonômica, Isso
u futuro diril. Estít devidamente anotado: V. Ex• disse, hoje à tarde,
4uc u Trunsamuzünica será uma estrada efctiVum~nte transitável
todo o uno paru que, com muita alegria, cm 1976. nos congratulemos
com u grande Yitóriu da engenharia nacional.

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA- Ceará.)- Eminente
Senador, não só nos congratulamos com o, aparte de V. Ex• como va·
mos endossar alguns dos conceitos.
liá em toda a discussão uma idéia central. Se esta idéia central i:
baseada- desculpe-nos mais uma vez fazer remissão à profissão de
origem - cm número, cm dados que devem ser verificados se são
cxatos. é o manuseio desses dados, a comparação desses números
que vui, justamente, nos dar a melhor ou pior solução: se fomos ou
niio felizes naquela opção tomada.
E a outra parte que tem urn valor conceituai opinativo- sobre
isto poderemos discutir o resto da vida - nesta parte, não estamos
em acordo com V. Ex•
Queremos apenas dizer que, nesta tai·de, trouxemos, como
prometemos e sempre procuramos agir, os dados utualizados referentes ilquilo que, há trés meses, havia sido afirmado pelo Departamento Nacional de Estradas c Rodagem como sua intenção, tão logo
umainassc a. estação chuvosa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa sexta-feira, a uma hora
dessas, abusar da bondade de V. Ex•s é até uma temeridade. Agradecemos a atenção dos nobres Senadores, a benevolência do Sr. Presidente, c, regra invariável, aqui estaremos toda vez que, desta tribuna,
necessário se fizer esclarecimento de díavida, de dúvidas, de críticas.
de ressalvas - o nome que lhe dermos - sobre a ação governamental. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Osires Teixeira.
O SR. OSiRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
1\ beleza da vida parlamentar é exatamente isto, são os imprevistos: numa sexta-feira que deveria ser calma c tranqUila, às cinco e
trinta da tardo, com debates acalorados de problemas da impor·
tãncia dos que formn tratados, até agora se desenrolou a sessão.
Enfim, Sr. Presidente, assoma-se à tribuna para um assunto que
nito é polémico, portanto rápido. f: que, com o ideário de:
;.I- Servir à Pátria. cada vez mais e melhor, e asliim contribuir
para tornar o Brasil fato r incluente na construção de um- mundo
seguro e tranqUilo para toda a Humanidade.
2 - Manter completa independéncia em relação aos partidos
politicas. aos grupos econõmicos e a qUaisquer outros interesses
sctoriais.
3 - Não permitir que preconceitos de qualquer índole.
prejudiquem a harmonia c o esforço conjunto de seus participantes.
4- Manter-se ulertll pura o progresso da Ciênci~ e da Tecnologia. a nm de ajustar seus métodos c sua mentalidade às novas conquistas c i1s condições cambiantes do mundo, preservando, desturtc:,
suu característica principal de instituição pioneira.
5 - Quando solicitada, dentro de suas possibilidades, prestar
assistência c serviços técnicos aos Governos Federal, Estaduais e
Municipais e a entidades privadas.
6 - Libcrulizar, como resultado de seus estudos e pesquisas,
dados búsicos e informações corretas, mas evitar, tanto quanto possível, a sugcstüo de dirctrizes que se possam considerar intervenção
indí:bitu pelas autoridades públicas ou por outros sctores de opinião.
7- Manter estreitas relações com outras instituições culturais,
nacionais c estrangeiras. erigindo-se em grande forum de debutes,
com ênf:tSc na elaboração de conhecimentos e formulação de principias aplicítvcis uo meio brusileiro.
8- Considerar u compctiçüo como incentivo necessário ao seu
aperl'clçoamento c ntruir nmplu colnboruçilo técnico-cicntincu, nuclonai c cstrungciru, nn convicção de que nilo deve haver fronteiras
pam o livre intercitmbio cultuml.
9 - Alhcar-sc, por principio, de todus as questões não com·
prccndidns ~.:111 suas linul.idudes cstututl1rins.
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As quatro unidades mais novas da Fundação "Getúlio
remota, cm 1n1cmt1vus hostis a instituições ou pessoas."
Vargas", o Centro lnterumcricano de Comercialização, o
Centro de Estudos e de Treinamento de Recursos Humanos,
C:omplctu, neste uno, 30 unos de utividudes, u Fundução
o Instituto Superior de Estudos Contábeis, e o Instituto de
"Getúlio Vurgus" - cntidude rcvolucionáriu e pioneira, nuscida du
Estudos Avançados em Educuçào jú foram criadas com a
visão cxtraordináriu de um Simões Lopes, contundo com us quaperspectiva dos problemas que constituem grandes desafios
lidades de estudistu e com o descortino do então Presidente Getúlio
destu década.
Vurgus, u Fundução "Getúlio Vurgus" é, sem dúvidu alguma, uma
instituiçt1o Unica no Brasil e singular cm todo o universo.
Pela experiência adquirida, pelo acervo documental
acumulado, pelo cabedal de seu corpo técnico, a Fundação
I:.. u um tempo, um centro de pesquisas, uma área de estudos
"Getúlio Vargas" credenciou-se, sobretudo, a prestar contricomposta de institutos c, até, de uma editora. Possuindo, no seu
buiçtio signilicativu no processo de formação do pensamento
depurtamento de ensino, u Escola Brasileira de Administração
técnico~cicntítico brusilciro ncssus {treas, uma das metas mais
Públicu, que graças aos extraordinários serviços prestados à comuniimportantes no estúgio atuul do desenvolvimento do País.
dade brasileira c, por convênio, a comunidades de outros. países
Siio palavras, Sr. Presidente, que faço minhas pura homenagear,
lutino-americunos dividiu-se, por cissiparidude, cm Escola Brasileira
tle Administração Pública c Escola lnteramericuna de Administru- nesta tarde - porque melhores não teria - homens do quilate de
um Luiz Simões Lopes, que, nos idos de 1945, tendo ao seu lado
çt!O Pública.
Mantém, Sr. Presidente, Srs. Senudores, u Fundação "Getúlio outros idealistas, como Alfredo Nasser, como Alberto Lúcio
Bittencourt, como Abgar Rcnault, como Frederico Hermam Júnior,
Vurgu~", um Instituto de Pesquisas dos mais bem equipados e dos
e tantos outros, lançurum os fundamentos desse monumento de
mais bem dotados de pessoal, de todo o Continente americano.
O seu Departamento de Documentação, é daqueles que honram pesquisa, do arquivo c da cultura brasileira, que ê u "fundação
u qu•t!quer país que possa possuí-lo na qualidade em que u Fundação Getúlio Va,gas".
"Getúlio Vurgas" o possui.
O Sr. llalívio Coelho (ARENA- Mato Grosso) - V. Ex• me
Edita, u Funduçilo "Getúlio Vurgas", normal e mensalmente, permite um <tpartc'!
além de publicuçõcs avulsas sobre os mais vuriados temas, sempre de
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás)- Ouço V. Ex•,
interesse da coletividadc c do interesse brasileiro, normalmente a
"Revista do Direito Administrativo", a revista "Conjuntura com muita honra, nobre Senador ltalivio Coelho.
Econômica" e os famosos ''Arquivos Brasileiros de Psicotécnica.''
O Sr. llalívio Coelho (ARENA-Mato Grosso)- V. Ex•, neste
Possuí o Centro de Cálculo de Bulunço de Pagamento, "o mt1gníliço discurso, presta homenagem à Escola das escol:~s do
Centro de Cálculo da Renda Nucionul", o Centro de Cálculo do. pensamento cconômico c du técnica econõmica brasileira, que é da
!ndice de Preço; centros esses, Sr. Presidente e Srs. Senudores, únicos Fundaçio "Getúlio Vargas". Mas V. Ex•, com essa modéstia, que se
no Brasil c que prestam, inquestionavelmente, relevantes serviços a tradu< em brilhantes palavras, acaba de se expressar em termos pestodu a comunidude brusileiru e, sobretudo, aos Governos Federal e soais, e solicito a V. Ex• que fale em nome da Bancada de Mato GrosEstudual.
so pelo menos, c espero, até mesmo, em nome de todo o nosso PartiConstituindo-se, também, do Instituto Brasileiro de Economia; do. nesta homenagem, eis que a Fundação "Getúlio Vargas" tem
do Instituto Brusilciro de Administração; do Instituto de Selcção c prestado umu soma de serviços, tem concorrido para o aprimoramenOrientação Profissionul; do Instituto de Direito Público e do Ins- to dos conhecimentos c dos estudos t:conômicos e, como bem disse o
tituto de Ciência Politica, sem dúvida ulguma, a Fundação "Getúlio rdlltório. tem ajudado a imPlanlar -ela mesmo i: uma impluntação
Vurgas" é desses organismos que honram o País, é desses organismos - toda escola da economia moderna brusih:ira. Rendo as minhas
dos quais, no momento em que se comemoram os seus trinta unos de homenagens, ns homenugcns de Mato Grosso, q~e lhe peço apor uo
existência. poder~se-ia muito, e muito mesmo, fah1r. E não encontro seu discurso. Mui to obrigado.
palavras melhores do que a própria introdução ao Relatório que essa
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás) - Agradeço,
Instituição oferece ao Brasil. no instante das comemorações do seu
trigósimo aniversário, que peço a V. Ex• considere como lida por nobre Scmodor ltulivio Coelho, a intervenção de V. Ex•. Acolho, com
mim, nesta tarde; e que, após fazer análise sucinta dos trinta anos rmm.:r, talur também em notllc de Mato arosso, e não receio mesmO
que sedimcntarnm ~1s suus estruturas e estabeleceram o ritmo correto falar. neste instuntc, eomo V. Ex• surgcre, cm nome do povo brusilci~
ro, eis <[Uc a "Fundação Getúlio Vargas" é hoje mais do que um
e perfeito de seu comportumento e de seus procedimentos, conclui:
fHitrimônio do povo brasileirO: Constitui-se, pelo seu acervo de trabaEsta vocuçi'io, entrctnnto, se concretiza na Fundação lho, pela sua estrutura de pesquisa, e pelu sua composição altamente
"Getúlio Vurgas" pela capacidade, que desenvolveu desde a t(!cnico-cicntíticu cm acervo do povo sul~amcricano. Muito
primeira hora e manteve por três decénios, de atrair especia- obrigado. (Multo bem! Palmas.)
listas cxpcrímentudos c u eles ussociur jovens talentosos, cm
IJOCUMI:'NTOS ,1 QUI:' SE REFI:."RE O SR. OSJRE:S
ambiente de franca liberdade cte idéias, mas, ortodoxo comTl:'l.\'1:'/M J:'M SI:'U /JISCURSO:
flrometimcnto cientifico,
Assim, começam a consolidar-se, nu Fundação "Getúlio
RELATÓRIO -INTRODUÇÃO
V•1rgus," os centros de Pós-Gmduuçào, etapa mais uvunçudu
P:m1 quem hoje exulllina, descreve c explica o processo do
no processo de amadurecimento du própria Funduçilo. Ao
mesmo tempo, os Institutos mais antigos passam cm revisão descnvoh1 imcnto, tornu~sc claro ti inquestionável o papel nele
rcprcscntudo pelo progreNso tecnológico. pela cducaçUo e pclu
os seus progrumus de trubalho, encontrundo novas propostas
cupm.:idudc administrativu.
.
de ntuuçUo.
Os livros O dt'.\'U.f/o amt•rifww, de Scrvan·Schreibcr, c Bra.dl
O Instituto de Seleção e Orientuçào Prolissional umpliu
~OOJ, de Múrio 1-lc:nriquc Simonscn, de grande rc:percussào - o
Neu escopo de pesquisa c, pruticumente, introduz no Pnís o
j)rimciro no mumio c o segundo no Brasil- escritos como rcaçào üs
campo du Ergonomia. O Instituto de Direito Público e Ciêntlesali"ntes prujc>lies cto Hudson Instituto, pura o uno 2000, forum
cia Po\ític~1 rcdctine o~ seus depnrtumentm. consounle novos
ch1~1Uentl!s e mugistmb na anúlise dt:s!ooes futorcs críticos no processo
esquemas de estudos, pesquisas e ensino. A Escola
llc: Uc:sc:nvnlvimento.
lnterumcricunu de Administruçào Pública uhre perspectivas
Múrio Simonsen im:lui u Educw.;tao e u Tecnologia, juntumcntc
novas de purlicipuçUo pun~umcricunu, com problcmus espe~
l.:lllll a nu.:ionalidmle c:~.:o1Hlmh.:•1 e udministrutivu, entn.: os cinco gran·
d:lis~ vinculndos uo esforço de desenvolvimento económico.
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do "Ano 2000", nada favoráveis uo Brasil.
cuidudo pragm(ltico, incrementava sua atuação nessas áreas, tomava
Schreiber, reportando-se à tese de Edward Denison sobre os fa- forma c adquiria reconhecimento público o seu Instituto de Seleção e
tores básicos da produtividade e a estudos posteriores do Bureau of Oricntuçi1o l'rofissional, que desempenhou tambi:m uma atividudc
Census dos Estudos Unidos, realça a conclusão de que a educação pionciru introduzindo no Brasil a Psicologia aplicada ao trabalho.
geral e as inovações tecnológicas encabeçam uma lista de 31 fatores
Ao iniciar-se a di:cada dos 60, o Brasil vivia com intensidade os
da expunst.o. O maior impacto provocado por Schrciber, entretanto,
rcsultudos da rúpida mobilização econômica, social e politica que se
deveu-se 010 exume quase dramático que faz sobre a capacidade
verilicara nos anos 50. Essa mobilização criara demandas de toda
gerl!nciul nu Frunça c nu Europu, declarando com ênfase: .. 0
ordem pana o ~\stema global, com rcpercussões dirctas c crítica~ so·
l<'dlllo/ogica/ gup é o mais importante problema de nosso tempo mas
brc o Uovcrllll,
A velocidade com que se requeriam respostas pura atender à
a expn:ssào tc.•dmo/ogical gap não é, em si, inteiramente exata. Nilo
se trata tanto de um fosso tecnológico quanto de um fosso gcrcncial'' multiplicidade de demandas obrigava o Governo e o sistema empresuriill, público c privado, a lançar miio de todos os recursos dis(JUtllltiKt'IIWI/1 gup),
Antecipundo-sc â evidência dessas revelações, um grupo de
pllnivi!ÍS no cntfao l.!scasso arsenal tecnológico brasileiro.
brasileiros, sob a liderança de Luiz Simões Lopes e com o apoio do
Nesse momento, a FGV consolidava sua posição como instituto
Presidente Gc:túlio Vurgas, decidiu criar, há 30 anos, uma organiza· de cnsino c pc:squisa no· campo das Ciências Sociais, tendo a seu
cflll que, ü margc:m e a salvo das vicissitudes da política, pudesse crédito algumas rcalizaçõc:s que lhe davam renome, mesmo no
dedicar-se ao estudo e à pesquisa dos problemas que no seu con- exterior. Algumas de suas revistas especializadas, editadas com
junto, como hoje se reconhece e proclama, se constituem no desafio
regularidade, ultrapassavam a marca crítica dos IO anos de
dramútico ao desenvolvimento: a capacitação tecnológica, a forma·
publicação. A revista Conjuntura Econômica, lançada em 1947,
çi1o de quadros especializados e a racionalidade cconõmica e admi· adquiria, graças a essa regularidade, valor documental, passHndo sua
nistnativoa.
consulta a ser obrigatória para referências à Economia Brasileira.
O Brasil dispõe hoje de um razoável sistema de informações Igual realce obtinha a Revista de Direito Administrativo, lançada em
económicas que lhe vem permitindo dar um satisfatório grau de 1945. As si:ries Biblioteca de Administração Pública c Cadernos de
racionalidu.de e eficiência ao planejamento governamental, cm Administra.;-:to Pública alcançaram rápido êxito, por seu valor
particular ao plunejumento econõmico. O governo dispõe de didútico e pela iniciativa de formar o primeiro acervo bibliográfico
m~:cnnismo consideravelmente eficiente para controlar c mesmo
nesse campo, em língua portuguesa.
imcrvir com força propulsora e reguladora no curso da Economia
A participação da FGV, como delegada do Governo brasileiro
Brasileira c ati: mesmo pura compatibilizar a programação cconô- para cumprir acordos interamericanos, cm seu campo de atividadcs,
micu com os eventos internacionais que possam afetar a economia in· grunjeo•-"'he tambi:m o reconhecimento continental. De fato, já atin·
terna. Esse mecanismo tem suporte na base de dados e informações gia a cása dos 1.000 o número dos técnicos latino-americanos que
pacientemente montada ao longo dos últimos 25 anos e na capacita· haviam cumprido programas de treinamento de duração mi:dia em
~.;ào de té~.::nk:os quc ntuum nos vários escalões do Governo, inclusive
suas Escolas c: Institutos, representando uma contribuição
ponder:ivel, por parte do Brasil, ao catálogo internacional de
;:a nívd ministerial.
Hía um quarto de século, porém, era inviável até mesmo a previ· ussistCncia ti:cnica.
sno das nccessidadcs, ou seja, do vazio tecnológico que se precisaria
A 1-'undação Getúlio Vargas empenhava-se em dar consistência
cnda vez maior as suas atividadcs c cm oferecer, nos limites da
preencher nessa ó.rea.
Torna-se pois difícil distinguir qual a mais valiosa contribuição capacidade de uma instituição não-lucrativa, e não-governamental, a
da FGV: se a antcvisão, em tempo hábil, das demandas nacionais de melhor contribuição ao pais, cm campos de considerável rentabilida·
um repositório de informações e de projeções consistentes sobre a de sociul -o ensino, a pesquisa, a documentação, mas de reduzido·
I!Conomiu bra~ileirJ, se o labor nunca esmorecido· de conceber, retorno financeiro, em especial nos países em desenvolvimento.
montar c divulgar esse repositório, ampliando-o e diversificando-o
O volume da demanda nacional e o reconhecimento da
permanentemente: a preparação, na escola da prâtica dssociada à import:incia da racionalidade econõmica e administrativa e da
pesquisa, de economistas; ou ainda, se tenacidade de perseverar no capacidade gerencial para suporte, ao desenvolvimento
papel de investigadora, catalogadora e analisadora de dados sem organizacional e empresarial, entretanto, tornaram a FGV alvo de
procun1r assumir uma posição prescritiva em relação ao Governo ou constantes solicitações de assistência ti:cnica, sob diferentes
modalidades, envolvendo pesquisas especiais, programas específicos
aos evc:ntos econõmicos nacionais.
Coube tambi:m à Fundação Getúlio Vargas iniciar uma ativida- de treinamento, consultaria administrativa setorial e consultaria
de que num prazo muito curto se tornou medular no pais- o ensino global.
.
Assim, a despeito de ass•mir posição reallsticu e cautelosa, a
sistemútico du Administração, em nível superior.
·
Em menos de seis anos, ti:cnicos formados pela Escola Brasileira FGV foi indulida a participar, de forma crescente, 'em projetas
de Administração Pública c pela Escola de Administração de especiais de cooperação técnica.
·
Empresas de São Paulo, fundadas respectivamente em 1952 e 1954, · A geração que hoje, na di:cada dos 70, chega ao convivia com os
constituíam t'utorc:s importantes no processo de crescimento e sistem:~s computarizados, deline a.Economia Brasileira em termos de
remodelação da administração que deu respaldo ao rápido renda nacional c renda per caplla, usa sofisticados·conccitos nu análise orgunizaclonul c acompanha com naturalidade u extensa pesquisa
c.Jcsenvolvimc:nto brasileiro.
Hoje, truta-se, em âmbito na.cional, de ampliar os programas de sobre a estrutura dos gastos familiares patrocinada pela Fundação
prepunacào di! executivos de empresas, de técnicos de planejumento IBGE, talvez não possa aquilatar o avanço tecnológico empreendido
governumentul e de outros administradores especializados, Nos anos pelo Brusil nestes últimos 30 unos e compreender o trabalho
50, o trabalho da FGV consistiu em preparar bases, em todos os desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargus para lastrear esse
sentidos, pura o estágio utuul, desde a missão de sensibilizar as UVi.lllÇO,
Nesse sentido, a sua folha de serviços de 30 anos lhe permite
autoridades de ensino pura a necessidade dos cursos de Admi·
nistraçi10, i1 preparação do material especifico de leitura cm lingua usscgurur que cumpriu ph:namentc o mandato recebido, no ato de
portuguesa, à formação de professores, e ati: mesmo à tarefa de levar sua institui.;ilo, do Governo Federal, de 19 Governos estaduais, de 6
ii juventude a mensagem de que u Administração constituiu uma Governos territoriais, de 2 Governos municipais, de 39 Institutos de
l'rcvidi:ncia e Caixas de Aposentadoria, de 23 Autarquia~, de 79
curr~:iru promissoru.
Ao mesmo tempo que a FGV detectava as necessidades de Empresas c de 137 empresários, funcionários públicos ou pr~fis-
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lihcrab hmsildros. l,odt! tamb~m assegurar que aplicou com
divr.:rsus fontes que rcccb(U para cumprir
~cu' diferente~ progrmnas, inclusive os referentes a compromissos
intl.!rnadtm:ti., as~umidos !'elo Governo brasih:iro.
O t':thl 1.h: ter csli.u1n associada a uma etapa crítica e importante
do \.h~:-;l.!nvolvimcnto brasileiro, participando da preparação de
~~~~~~~~h '-Jlh! ;ts~unH:m posiçôcs-chavc no Governo, já tendo sido
..:~ollllparoiJ>t co111 :1 Esc~o>la Nacional de Administração da Françu no
p;tp.:l di.! l'tlfllHILhlfil d:.a elite i.ldministrativa brasileira, não exime a
I:Gv Jc thlV:I~ rcsp~ulsabilidadcs ante as metas seguintes propostas
:111 p:.tÍS,
lklinir I.!Ss~ts r~.:~p~.ms:.tbilidadcs, com a persistência nu sua vocat;;"hl llhl\':tdllfa, cnm~o> o fez até uqui, ·~ o atual desalio à Fundação
(il.!túlhJ V:trg:r,,
1)~,, rotlltl o~ vist:.t institucional, i: um. desafio si:rio' para uma
cntklotdc 'Iuc l.!t.ltnplcta 30 anos c começa a sedimentar estruturas,
t.:tltn 1,,,rt:lnh:tllt>S c prtlt::cdimr.:ntos.
Esta Vlh::h,;{hl, t.:nlrl!tanto, Sl! concretiza na FGV pela capacidudt.:, ~1uc dc~cnvoln,:u dcsdc íl primeira hora e manteve por três dec~
nitl~. de :tH01ir ~~r..:dJiistas e;(pt:rimcntados r.: a eles associar jovens
talt.:llttl:..tl:-i, t.:lll ~nnhi!.!tllc dt.: franca liberdade de idéias, mas ortodoxo
..:~.lmpr,I!Jh.::iml.!nh' ~it.:ntflico. Assim, começam a consolidar-se na
I·LiV ,,., C~.:nLrll:o. Jt.: Plls-Graduação, etapa mais avançada no proccs~~~ Jc am.tdLH.:..:iml.!nto da própria Fundação. Ao mesmo tempo, os
111~liluhh t:Htls antigos passam em revisão os seus programas de
Ll'otlli.ti!HJ. t.:th.:ontranJo novas propostas de atuaçào. O Instituto de
St.:kt;.h> r.: Orh:nl:h.;:iu Profissional amplia o seu escopo de pesquisa c
rr:lli.:~tlllt.:llt!.! imr,uJut no País o campo da Ergonomia. 0 Instituto
llt.: l)ircihl Púhlil.:~l c <..:iênt.:ia Politica redefine seus departamentos
t.:tlll~tlalllc IH>Vt.l~ cs4ucmas dr.: r.:studOs, pesquisas e ensino. A Escola'
lnh.:r:unt.:ri~.::~n:.t Je Administração Pública abre perspectivas novas de
pank:ipat;i'to flWl·~tmt!rh:ana com programas especiais vinculados ao
c.:sf1trt;u Jo dcscnv!Jivimc:nto econõmictl. As quatro unidades mais
thlV:.ts Ja FGV, o Centro lnteramericano de Comercialização, o
Ccntr'' Jc Estudos l! de Treinamento de Recursos Humanos, o InstituiU Superior de Estudos Contábds, e o Instituto de Estudos
Avom..;ad~.ls cm Educação já foram criadas com a perspectiva dos
problemas yuc constituem grandes desafios desta década.
l'~.:l:t ~.:.'\peri~nciot aJquirid~a. pelo acervo documental acumulado,
po(,, oabcd;tl do sou corpo ti:cnico, u Funduçào Getúlio Vurgas
t.:rl.!dt.:ndou-s~:, sobrl!tudo, a prestar contribuição significativa no prol!t.:~ .~~~ de furm~tçào do pensamento técnico-cientifico brasileiro nessas
im:as, uma das metas mais importantes no estágio atual do descn\·tJivimcnll> Jn l)aís.
pr~lpri~o:LhtJc ~l,, n.:curs~ls J~

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pula' nt :ltl.lhlhrc Scmtdor I tu mar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-Minas Gerais) - Desisto
Ja p:tluv~a, Sr. Prli!sidcnt~.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pulavri.l :10 tlllbrc Sr.:IHtdor Agcnor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr:... Scnw.lor~:s:
O Estado de S. Paulo do dia 9 próximo passado tece considera~ôcs a rcspoito do problomu do preço mínimo do algodilo. Os industriais do Riu do Jnnoiro e de São Paulo consideram os preços miniltllls, olahoradus o flxudos, paru o algodilo da regiilo Setentrional e
Meridional do l'ais, de politica facciosa. Mas, Sr. Presidente e Srs.
Scn:u.Jorcs, os preços mínimos elaborados este uno pelo Ministério
da i\grkulturn, através da Comissão de Financiamento da Produ·
çttll, têm como bus~; c princípio der~;nder o agricultor, dando um
rrcçn, tunHIIH.Io por bnsr.: o custo du produção. Estes comentltrios, nu.
g.r;.mt.li.! lmprcnsa, pt!los industriais, querendo, com isso, torpedeur u
pulitil!a do üuvcrno, no que tange u? interesse maior du deresu

dayuclcs 4ur.: l'o.tlcm a agricultura do Brasil, são tendenciosos e altamente prcjudichtis las multidões de luboristas c, 'especialmente, de
t:tl\tlnicultorcs do Hrusil.
.Arroveito u oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, paru
protcstm, vccm~.:rllcmcntc, contras esses industriais que denominam
lh.: políticn l';.tcciosu os pr~;ços mínimos determinados, este ano, atravi:s Jn Ministério da Agricultura, pclu Comissão de Financiamento
da Produção c louvo "uquelu Comissão por ter estabelecido um
preço mínimo, tonwndo por base o custo da produção. Porque esta t:
:1 pnlili~:t cr.:rtu: o agricultor não pode trabulhar e correr o risco de
pcnJcr Uinhciro ~..:om o seu suor ~ com a sua produção. E a única
nwnr.:in1 dr.: proteger, de dt.!fendcr o rurícola ~justamente estabelecer
critérios, cm yuc os pn:ços mínimos sejam fixados, tomando por
has~; u custo d;.t produçi'to.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- Permite V, Ex• um
aparte'!
O SR, AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) Com rnuito pnttcr, nobre Senador.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás) - Quero registrar,
com s:.llisfotçiio, a dr.:rcsa que V. Ex• faz neste instante. Não seria
nct.:l.!ss:.'irio, vez que i: habitual, V. Ex•, como de resto, cm linhas gcmis, toUu a Oposição, nesta Casa. criticar o Governo naquilo que
rr.:almcntr.: t.:ncontru c vê de.! errado. Mas, no instante em que se verifi·
cu t.:stur a açi'to do Govcrno correta, estar u açào do Governo
conJit.cntc com Os interesses, sobretudo. do produtor brasileiro, vir,
como t:Stú vindo V. Ex•, cm rranca e decidida defesa do Governo,
paru louv.tr a sua politica de preços mínimos que ó, inqUestionavdrncntc, aquela que V. Ex• retrata, nesta tarde - a politica
vollada c prl.!ocupadu para encontrar, no preço mínimo, não a
rctribuiçrto mas, pelo mt.!nos, a compcnsaçilo válida para os gastos,
no sotor da produção, dos bens ugricolus no Brusil. Muito obrigado
a V, .Ex•

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) Muito grato a V, Ex•, Sonudor Osires Teixeira. Posso afirmar u
V. E.'\" c it Casa qur.: u minha crítica sempre foi construtiva. Quando
for ncccssúrio, c toda a vez que St.! liler n~:cessário, elogiar a política
J~,, Govr.:rno, estarei pronto a razi:-lo, porque o que desejo i: justamentr.: r.:ncontmr os caminhos de uma democracia cm que todos pos"'"' viver com dignidade, Acredito que o problema do Brusil tem
que ser resolvido por todos nós e só poderemos fuzi:-lo utruvi:s de
um diúlogo honesto, si:rio ~:patriótico.
Dai por que, Sr. !'residente, Srs. Senadores, venho à tribuna,
ncst:t tarde, para tecer considerações a respeito desta mati:ria paga
por illguns industriuis. que querem se locupletar com o suor daqueles
que rruduzem e trubulhum neste Puis. Posso uflrmur que u politica
dn Governo, t.:m termos de preço mínimo este ano, não foi tcndenciosu, nem l'uccios:t. Ap~;nas o Governo procura encontrar- como afirmou o nobre Senador Osircs Teixeira - melhores caminhos pura
aquele que trabalha c produz no Brasil.

V.

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA-Mato Grosso) um upmtt.:'!

Permite

Ex~

O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) Coll\ muito pralcr.
O Sr. ltalivio Coelho (ARENA-Mato Grosso) - Estou um
plluco surpreso ao ouvir V. Ex• declarar que industriais ou associa·
çôcs t.lc classe teriam publicado mati:riu pagu no jornal!
O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte)- i\
reportagem diz o seguinte:
SETOR T~XTIL TEME ESTRANGULAMENTO
Da Sucul'liul de Brasnla

Em recente rcuniUo com o Ministro Joi'io Pnulo dos R~:is
Vcllosll, do l)l:me_j:1n1cnto, industriais cariocas munifesturam
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Ue "uma pnlillca l'ac~.:iosa dr.: preços mínimos",

Ciovcrnu, i.lgorn. achou por bem estabelecer critérios para que o
preço mínimo, pelo menos, amparasse o agricultor. Daí a grita de
ulguns industriais, que vão mais longe:

Tenlhl ;1 imprcss;io de que 1.1 políticu do Governo atuul, cm termos dt.! prt.!~os mininws, nflo (:tendenciosa, nem facciosa, repito,
Estou. ;u.Jui, realmcntt:, paru protcstur, como um Senador da
ÜJ.'l~si~flo, <.h:li.:IH.lt:ndll o Governo, a respeito da fixação dos preços
lllllllnws crabnruúos p;.m1 o algodão, este uno, tomado por base a minlw regif1u,justamcntr.: a r.:laboruç5o, o custo da produção.

Os cmprt.:s(lrios disserum que o declinio do movimento
habitualmente apresentado pelo setor téxtil no primeiro
trimestre de cada ano foi acentuado em 1975, "dadas as
sérias diliculdudr.:s ocofridus no ano anterior". Todavia, a
purtir dt: maio último vt.:rificou-se uma melhora, até se
alcançar uma situação por eles considerada boa no final do
scmt.:strc:.
As vcndus - segundo disseram - registraram rítmo
uccntuado, tanto no mercado interno como no externo. Os
pr.:ços achavum·!it.: situados cm níveis inferiores aos esta·
bclccidos pelo Conselho lnterministeriul de Preços (CIP),
mus os ulcançurum rapidamente.

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA-Mato Grosso) - Vejo uma
compatihilidadr.: melhor: niio se trata de associações de classe.
O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte) Nf1o. Si'1o ulguns industriais.
O Sr. ltalívio Coelho (ARENA-Mato Grosso) - São alguns
industriais, falundo cm interesses pessoais.
Evidentemente V. Ex• é um grande expert no assunto, A fixação
dos preços mínimos, rt:ulmcnte, é uma matéria difícil. O Ministério
competente sofre, porque cssu fixação ·depende de uma previsão de
indh:c inl1ucion(lrio, c a innução não é uniforme: é maliciosa; age,
surpreem.l.:ntc:mentt:, num sc:tor com maior intensidade do que em
outro. O Ministério da Agricultura. principalmente, tem se
esforçado extraordinariamente bem, pura compatibilizar a necessidade de com rolar a innação, tanto quanto possível, com u de sobrevivência e o fortalecimento do produtor. especialmente do pequeno
produtor. Quando eu discutir com V. Ex•. qualquer dia desses, sei
que: chegaremos a abordar o cooperativismo, que atenderâ a uma
preocupação permanente de V. Ex•, com os preços dos produtos no
Nordeste, basicamente! Mas, o problema de preço de produtos agrí~.:olas niio é evidentemente só do Nordeste e, sim, de todo o Brasil.
Quando se l'ala no preço dos produtos dos pequenos produtores,
temos que chegar, um dia, à necessidade de termos um sistema
cuopt:mtivo muis forte, atuante e eficaz, para atender a necessidade
de sobrcvivéncia da pequena propriedade no Pais. Estou de acordo
com V. Ex• na defesa c no reconhecimento do esforço do Ministério
da Agriculturu, quanto ii fixação dos preços mínimos para u produçtoo rural. M"s quero declarar a V, Ex• que, tradicionalmente, as
ussociuçõcs dt: classe dos industriais de São Paulo, do Rio de Janeiro,
do Rio Grande do Norte, enfim, de todo o Brasil, são órgãos
truc.Jicionuis, dominudas de um sério espírito público. Por isso que
lcvuntd dúvidas, paru saber se se tratava de associação de classe ou
de manifestação individual de algum industrial. Desta maneira, fico
oranqililo com o esclarecimento de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB-Rio Grande do Norte.) Vou ler a nota, na íntegra, pura que V. Ex•, nobre Senador ltulívio
Coelho, possa analisar, como analisei, o quanto de errado há nesta
lllllu:
Em recente reunião com o Ministro João Paulo dos Reis
Yclloso, do Pluncjumc:nto, industriais cariocas manifestaram
temor de estrungulumcnto das exportações de têxteis de
ulgndflo "com uma crise de gravíssimas proporções''
decorrente de "uma política facciosa de preços "Jinimos",
"Hú suficiente oferta de algodão em ramu- disseram
os industriuis -, mas os preços se acham acima das cotações
mtcrnudmwis", o qur.: c:stá a "gerar as primeiros frutos
negativos",
Os preços mínimos eram fixados, uté há alguns unos, tomandose pllr base a paridade do comércio internacional. Essa u politica
udotadu pela Combsào de Financiamento da Produção.
Acontece que os nossos ruricolus e cotonicultores não tinham
~undiçllcs de competir no comécio internacional com os agricultores
do Egito ou dos Estados Unidos. De forma que os preços mínimos
st.:rviam, ti.io-somcnlt.:, p1.1n1 pt.:rmitir uos Bancos do Brasil e do Norllt.!ste fal.t.:rem os 11nuncinmt.:ntos da produção. O Govt:rno chegou à
cllnclusilo de que o prt.:ço mínimo niio garantiu nadu. E este

Grande procura
Asst.:guram que, no momento, é grande a procura de
. produtos ti:xtcis de toda sorte, mas que o resultado dos
preços mínimos(: um exagerado aumento de custos, com graves dificuldades para as vendas. Salientaram o fato de que o
algodüo paulista, tipo 5, que em abril custava Cr$ 124,00, passou, cm fins de junho, pura Cr$ 146,00 a arroba.
Esse t:ra o prt:ço mínimo 124 cruzeiros, em abril; mas do ano
passado. A elaboruçuo deste ano já atende à carénciu influcioníoriu
utuul.
Continuu a nota:
Disseram ainda que as grandes quantidades de fios e fi.
bras sintélicos importadas no uno passado foram consumidas
c comt.:çum a surgir sérias dificuldades para os consumidores,
quanto il obtcnçuo de cotas. Produtores e consumidores de fibras artiticiais c sintéticas estão se organizando para
uprcst.!ntur reivindicações ao governo.
Eles querem importar fibras sintéticas do exterior, em detrimen·
to das nossas fibras naturais, em prejuízo da nossa balança de
pagamentos e, conseqUentemente, da nossa balança de serviços! Não
qut.:rcm valorizar a nossa matériu·prima interna!
O que defendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que se crie um
mercado interno forte, pujante, valorizando-se os nossos produtos, a
nossa matéria-prima, c, por via de conseqUência o nosso agricultor e
a nossa agricultura.
Não é possível ficar-se importando fibras sintéticas, a cada dia
mais caras, cm detrimento de fibras naturais existentes no Pais. Devemos propiciar uo agricultor brasileiro um poder aquisitivo para que
possa participar do mercado de consumo. O nosso agricultor, o
noS>o homem do campo i: diferente do homem da cidade. O homem
do campo só pode comprar a dinheiro, ele não pode assumir
compromissos de crédito, porque nào tem uma renda anual.
CinqUenta por cento, e eu posso ir até mais longe: 80% dos agricultores brasileiros não participam do sistema de crédito porque, nu
realidade, nüo tém rendas mensais para que possam participar desse
poder aquisitivo artificial. Então, o poder aquisitivo desse homem
tem que ser natural. Isso só ó possível, udotando-sc a política que o
Governo tão oportunamente, tão sabiamente, este uno vem fazendo,
pum amparar c defender o agricultor brasileiro, evitando o i:xodo
ruml, lixando o homem uterra c estimulando-ou continuar no interior a trabalhar e a produzir. IÕ o homem do campo que trabalha
produzindo o que nós consumimos. Temos duas classes de pessoas
no Brasil: u classe que trabalha produzindo, que são os agricultores,
c u classe daqueles que trabalham consumindo. Se u cudu diu u
corrr.:nt.: migratória uumt:nta no Pais, eu pcrgunturiu: quem vui
prod u1.ir o q uc nós consumimos'!

O Sr. Oslres Teixeira (Gohís-ARENA)- Permite
apart.:'!

v.

Ex• um
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produtores c dos consumidores. Os produtores empobrecidos,
porque u indústria lhes sobrecarrega u mutériu·prima; c o consumi·
dor, u cudu dia com menos poder aquisitivo· porgue o comércio o
O Sr. Oslres Teixeira (Goiás-ARENA) - Só pura aditar ao
sobrecarrega, justamente, de todos os impostos, de todas as despe·
magnínco pronunciamento de V. Ex• Pode V. Ex• estar
sus. E o que se vê é justamente esse realidade. Não sabemos quem es-absolutamente tranqUilo. O problema, segundo depreendi, foi levado
tá mais pobre no Brnsil, se o produtor ou o corisumidor, porque o
ao cmmcntc Ministro Reis Velloso, homem senslvcl à realidade
intermcdiúrio é, cm gerul, quem se locupleta de tudo.
hrasilcin1 como se tem mostrado ao longo dos unos em que
A~'im sendo, venho à tribuna para, valorizando a politica certa
doscmpenha magnificamente cargos de alta relevância na
do Governo congratular-me com Sua Excelência, o Senhor Prcsiden·
administração pública, Homem provindo do interior, o Ministro
te da República, o Sr. Ministro da Agricultura, e com o Dr. Paulo
Reis Vclloso, por certo, haverá de encontrar o ponto exato de equi·
librio. Poderá até permitir que se importe, essa ou aquela matéria· Viana, Dirctor Executivo du Comissilo de Financiamento à Produ·
ção, e ulirmando que este 6 o caminho certo para encontrarmos uma
prinHI não existente em território brasileiro, jamais cm detrimento da
democracia em que todos possam viver com dignidade.
juw, do algodão ou de qualquer produto nacional. Tenho a certeza
Muitu obrigado. (Multo bem! Palmas.)
de que o Ministro Rr:is Vclloso, em momento algum, tomaria uma

d.:cisfto quc viesse prejudicar os interesses do povo brasileiro,
sobretudo, dos nossos agricultores c mais especificamente, do
Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra uo nobre Scnudor Evelásio Vieira.

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB-Santa Catarina. Pronuncia
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norle-MDB) - o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a sagração de Frei Henrique MUller, Santa Catarina
Senador Osircs Teixeira, tenho absoluta certeza de que a politica do
Governo, voltada para a agricultura brasileira já está definida. E não ganharC1 domingo seu oitavo bil;po, titular da rccém·criada Diocese
scrú meia dúzia de industriais que farão com que o Governo saia deJouçaba.
1.h:ssu rt:alidadc, desses caminhos ...
·A instituição do novo Bispado, cuja jurisdição cobrirá 19
municípios catarinenscs, vem ao encontro dos anseios dos fiéis que,
O Sr. Oslres Teixeira (Goiás-ARENA)- Exatamente.
hil muito tempo, almejavam e defendiam u rcdivisão eclesiástica do
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norle-MDB)- ... Estado, o que foi confirmado em 2 de julho último, por decisão do Pa·
por4ut: são os caminhos mais certos, mais corretos, mais oportunos e ra Paulo VI.
nwis justos, que o Governo deve udotar para valorizar o homem do
. O processo de criação da nova Diocese, elaborado pelo Bispo de
campo c a ;.:gricultura brasileira.
LaJeS, D. Honorato l>iuzzeru, contou com o apoio c a colaboração de
O que me truz à tribuna é justamente, felicitar o Governo, todos os demais bispos catarincnses c com a orientação do Arcebispo
fortalecendo-o, para essa política certa e objetiva.
de Florianópolis, D. Afonso Niehuos; foi igualmente decisivo o
O Sr. Osires Teixeira (Goiás-ARENA) - E eretivamente interesse do Núncio Apostólico, D. Carmine Rocco, que, cumprindo
sua miss;1o de representante do Vaticano no Brasil, acompanhou e
fortalece muito, nobre Senador.
incentivou u justa pretensão dos católicos de meu Estado.
O SR. AGENOR MARIA (Rio Grande do Norte-MDB) Além de sua sede, Jouçaba, u Diocese abrangerá também os
Muito obrigado.
municípios de Ponte Serrada, Tangará, lbicaré, Campos Novos,
Passo a ler as reivindicações dos industriais:
Joaçaba, Hcrval D'Oeste, Erval Velho, Água Doce, Capinzal, Ouro,
Ipira, Piritibu, Piratubu, Lucerdópolis, Jaborá, Catanduvas, Concór·
Tuis reivindicações - adiantaram - serilo feitas sob a
1orma de facilidades pura u importação de certos insumos dia,lrani e PresidenteCastello-Branco. Sua criação foi conseqUência
básicos, a fim de possibilitar o prosseguimento das operações do desmembramento das Dioceses de Lajes, Chapecó e Caçador.
Desde os primeiros rumores da criação da Diocese de Jouçaba,
indastriais nu escala necessária. "Nota-se - acrescc:ntaram
-que o consumo de: libras e fios artificiais e sintéticos, neste cru voz~.:orrcntc de que o novo Bispo seria Frei Henrique MUller, cm
ano, foi da ordem de 230 mil toneladas. A desorganização virtude de seus altos méritos como religioso c profundo conhecedor
dcssc mercado, por falli:i de matéria-prima, constitui outra das necessidades da Região, da qual é um dos mais eminentes filhos.
grundc prcocupuçào".
Natural de Piritiba, onde nasceu a 22 de agosto de 1922, Frei
Por lim, os empresários comunicuram ao Ministro Reis Henrique MUller pertence à Ordem dos Frades Menores FranciscaVcllnso qu~.: vUo se acentuar algumas prcssõt:s sobre o CIP, nos desde sua nrdcnaçilo, cm 16 de julho de 1949.
nn sentido de forçar a libcraçtoo de novos níveis de preços de
Ordenado presbítero, iniciou suas atividades como professor,
venda de produtos têxteis.
prefoito c dirctor do Seminário de Luzerna, em Jouçaba, no período
compreendido entre 1950 e 1963, Nomeado, em seguida, assistente
Viio t'orçnr!
religioso do Colégio Bom Jesus de Curitibn, ali permaneceu durante
Então cu perguntaria: Os industriais vão forçar o Govrrno a u ano de 1963, desempenhando no uno seguinte as funções de Vigú·
riu Cooperador de Forquilhinha (Criciúmu). De 1965 u 1973, foi Frei
c~t;lbclcccr um crilério de novos preços, pelo simples fato de o GoverHenrique o Guardiioo do Convento e Vigário da Paróquia de
no rc:conhcccr qut: deve dar um preço melhor para u matéria·prima,
Cunninhas.
fMtah:ccndo Hssim o sctor primário'?
Nobre St:nador, nàu udiantu industrializar o Nordeste, se,
Su"' úhimu missão foi ude Vigário dn Paróquia de Porto União
r:mth:lamcntc i.l cssu industrialização, não se fortalecer o seta r primú- c Superior da Comunidade Religiosa daquela cidade.
rio. Vamos fabricar munufaturus pura vender a quem'!
Além dos cargos que ex~:rccu efetivamcnte, o novo Bispo :~cmprc
Só ucrcdito no desenvolvimento da indústria nordestina, c quicú participou com rt:gularidude dc movimentos e órgãos comunit(lrios.c:
nw.:iunul, se fortuleccrmos o sctor primário, para,criundo a indústria, c~:lc."iústicos, não sô cm sutL-t paróquias como em outras, revelando
c cunsi.!I.JUcntcmcnte us munufuturus, criurmos també-m um mercado sempre ulto se1Hido de orgnnizaçào e cliciência no trato com seus
mnsumidor. O que acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, i: que u scmcllmntcs c dos assuntos religiosos, liderundo· c coordtnando
imiústriu sobr~.:carregu u mutériu-prima junto ao homem do campo, sucessivas reuniões com leigos t: representantes puroquiunos.
Suus raiLes pessouis eslUo solidamente fincudus nu região que
~) prm.lutor. Todo o õnus quem paga é o produtor. O comércio, por
constitui hoje suu Diocese, conforme disse htl pouco, inclusive: por
SLI:I vc1., :o;obrc~.:urrcgH o consumidor. Temos duas classes no Brasil,
4uc rcprcs..:ntum M5% u 90':'o do povo brasileiro, que é: u classe dos s~r nuturul dr.: Piritiba. Nào só por esse aspecto como pela dedicuçUo

-326-pcrnwncntc a seu rebanho, Frei Henrique MUller lot saudado com
c!'usividadc c carinho pelo povo quando este tomou conhecimento de
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su:t indicw;rao como Bispo,

Em sua saudação aos católicos de sua Diocese, Frei Henrique
destacou o trubalho cfetuado ali: agora na então Paróquia pelo Vigário, Frei Luiz Dollmugo, assinalando que "uma obra admirúveJ vem
sendo realizada", acrescentando: "estou certo de qu.: a Diocese de
Joaçaba, de 220 mil habitantes, representa grande responsabilidade.
Porém, como profundo conhecedor do povo da região, não terei
diliculdadc, alguma, ao ludo dos assessores, pura dirigir a futura
Diocese de Jow;alm, através da mentalidade ecumênica".
O senso de realidade c a disposição do novo Bispo estão evidentt:s cm sua disposiçllo de instalar e começar imediatamente os traba-

lhos d;.a Diocese de Jouçaba, sem esperar a construção de uma nova
catedral, segundo afirma, acentuando que "a matriz de Santa Terezinlw tem todas as condições pura ser a catedral, pois tem tudo e
ofcrcccr{a, sem dúvida alguma, conforto para congregar mais de duas
mil pessoas no seu interior'".

Senhor Presidente, Senhores Senadores: somente o peso dos
compromissos já assumidos e inarredáveis impedem minha presença
cm Joaçaba, domingo próximo, pura saudar pessoalmente o novo
Bispo Henrique MOikr c parabenizar os fiéis daquela Diocese, no
dia cm que finalmente atingem o objctivo tão sonhado.
Na impossibilidade de fazê-lo, quero reiterar, da tribuna do
Senado da República, meus mais efusivos parabéns aos católicos dos
19 municípios incluídos nu Diocese de Joaçaba, renovando ao Bispo
I·knri 4uc MUller meu reconhecimento pelo trabalho que des~mpe·
nhou ~lté agora t: a e;:spcrança de que, no posto supcrtor a que fo1 alçado, continue sua luta em prol do progresso espiritual, moral e social
do rebanho que lhe está sendo confiado.
Esse o registro que precisa.ser feito; Sr. Presidente, (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais
omdon.:s inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está
convocado p~íra uma sc:ssào à realizar-se hoje:, às dezoito horas e trinta minutos, no plcnúrio da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Mensagem n'71, de 1975-CN.
•
Nada mais havc:ndo a tratar, vou cncc:rrar a presente sessao,
designando rara a de segunda-feira próxima, dia 15, a seguinte:

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 381, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcriçito, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Azcrcdo da Silveira, pronunciado na VII Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, realizada' cm New
York em IY de setembro de 1975.

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 393, dó 1975, dos
Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do
Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique Simonsen, através
da televisão, em nome do Governo, nas comemorações do Dia da
Indcpcndênciu. ·

-3Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno),
du Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1974, de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a divulgação de crime
pela imprensa, c dú outras providências, tendo
PARECER, sob nv 287, de 1975, da Comissão:
- De Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
-4Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1974, do Senhor Senador
l:runcl> Monturo, 4uc: assegura a contagem do tempo de serviço

pl'ihlico c do prcst;.u.Jo às socic:dades de Economia Mista, para efeito
de . tposcnt~u.loria.·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
scssi1o.
(LL•vamu-sc• a sc•ssào às /8 horas e /0 minu1os.)
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em 15 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DO SR. WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, achaJ:t-sc presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira- José: Esteves- José: Lindoso- Cattctc Pinheiro- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Fausto
Castelo-Branco - Helvidio Nunes - Petrõnio Portclla - Virgflio
Távora - Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Ruy Carneiro Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Augusto
Franco- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Luiz Viana- Ruy
Santos- Dirceu Cardoso- João Calmon - Roberto SaturninoGustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto Orestes Qui:rcia- Lázaro Barboza- Osircs Teixeira- Mendes Canulc- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Evclâsio
Vieira- Ota ir Becker- Daniel Krieger.
·O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Sccretârio.
~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 407, DE 1975
Pelo falecimento do Deputado Pctrõnio Figueiredo, requeremos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as
seguintes homenagens de pesar:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado da
Paraíba; e
c) levantamento da sessão.
Sul a das Sess•ies, em I5 de setembro de 1975.- Ruy CarneiroAgenor Maria - Ruy Santos - Wilson Gonçalves - Lázaro Barboza
- Adlalberlo Sena.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
requerimento.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB-Paraiba)- Sr. Presidente, peço a
puluvru pura encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Para encaminhar
a votução do requerimento, concedo a palavra uo nobre Senador
Ruy Curneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (Paraiba - MDB). Para encaminhar
a volaçilo. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Puruíbu, neste uno de 1975, tem sofrido grandes rcvesc~, especialmente no selar político, pois temos perdido g~andcs c Ilustres
ligurus, )umentuvclmentc nos quudr~s do n~sso Purudo,? MDB:
Perdemos hti pouco tempo, ma1s prectsumentc no dta 7 de JUlho
pussudo, 0 Deputudo Junduhy Carneiro, e o Deputado Estadual

Gustuvo Amorim. E agora, Sr. Presidente, como se verifica, através
. o requerimento que acaba de ser lido, perdemos, na madrugada de
sábado, nesta Capital, o Deputado Pctrõnio de Figueiredo.
Não se pode, absolutamente, reclamar dos designas de Deus,
pois devemos nos conformar com aquilo que nos foi reservado pelo
Todo Poderoso. Queremos, porém, cheios do mais sincero pesar, lamentar e proclamur nossos sofrimentos, nossas amarguras, quando
perdemos valiosos companheiros, como o caso que focalizo, nesta
tarde, do desaparecimento do brilhante Deputado Federal Pctrônio
de 1-'igueiredo.
Político, muito moço ainda, pois faleceu aos 46 anos de idade,
era ele nlho qo grande ex-Senador Argemiro de Figueiredo, que aqui
teve admiritvel utuução, deixando um nome verdadeiramente luminoso nos Anais da nossa Casa.
Petrônio de Figueiredo nasceu cm Campina Grande no dia 7 de
junho de.l929, formou-se em Di\ ;i to pela Faculdade de Récife, retornando, então, à sua terra natal. Descedente de família politica, sendo
neto de Sulvino de Figueiredo, de saudosa memória, c nlho do
eminente ex-Senador Argemiro de Figueiredo, como jâ disse; daí sua
acentuada tendi:ncia para ingressar na vida politica do seu Estado.
Iniciou a sua carreira como Vereador, sendo eleito, cm 1954
Deputado Estaduul. Nessa ocasião, como membro do Partido Trabalhista Brasileiro, foi Vice-President-. da Assembléia Legislativa do
seu Estado, onde marcou sua presença com uma atuaçào sempre
muito movimentada, não só pelo seu temperamento vibrante, como
pela sua inteligéncia, acuidade política c coragem de atitudes. Tinha
uma racilidude extraordinária de relacionar-se com o povo, dai a
grande homenagem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que testemunhamos, ontem, nu cidade de Campina Grande, conhecida como a
Ruinhu da Borborcma.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, da delegação que foi de Brasflia
à l)uru(bu, paru levar o último adeus a Pctrõnio de Figueiredo, desta·
camas as seguintes ilustres figuras: Deputado Lacrtc Vieira, Lfdcr
da Bancada doM DB na Cãn:aru; Deputado Humberto Lucena, uma
das figurus destacadas no nosso Partido, naquela Casa do Congresso Nacional; Deputado Thales Ramalho, companheiro de Faculdade c umigo íntimo do saudoso extinto; Deputado Álvaro Ga~déncio,
integrante du ARENA, além deste que ocupa a Tribuna, que, representando o Senado, também fez parte daquela delegação.
Comparecemos a Campina Grande e assistimos, Sr. Presidente c
Srs. Senudores, a um espetúculo excepcional, tal a massa humana,
de homens, mulheres e crianças, que, derramando lágrimas pelas
ruus, percorreu u pi= cerca de seis quilõmctros, du rcsidênciu do
snudoso Deputudo l'ctrõnio de Figueiredo até o cemitério "Monte
Snnto" du cidude de Cumpina Grande, que fica no distante Bairro do
Alto Brunco. f'oi, renlmcntc, uma cerimõniu tocante, um desses
movimentos populures que emocionuram u quem o assistia, cx.prcs·
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adoruçfu> que sou gente lhe devotava, Petrônio de Figueiredo tinha
uma pcnetraçilo profundu: nf10 somc:ntc na cidude que o viu nascer,
mus tumbém cm todu u Paraíba, destacando·sc esse prctrgio nos difc·
rcnt~o::oi n:c;1ntns da nossa terra, pela maneira eficiente com que
costumava nssistir o seu povo.
Nu Cilmuru Federal, l'etrônio de Figueiredo foi 2•-Secrctário. E
vulc rcssultar, aqui, que ele sempre teve aquela tendôncia muito lógi·
cu, luuvilvcl c absolutamente necessária à política atual do Brasil,
quul scju a de atruir a mocidade das escolas às lides politicas, sempre
cupl:lndo a confiançu du juventude daquele que promovia esse movi·
menta, pois foi ele quem conseguiu obter um estágio, dos Universitá·
rins de todos os Estados, na Câmara dos Deputados. Vale ressaltar
que esse cstúgio vem promovendo intensa movimentação, e ajudando us Universitários a melhor conhecer atividades do Parlamento
hrasilciro, dui u razão por que a mocidade de Campina Grande, em
peso, veio il rua puru ucompanhar o corpo do ilustre falecido à sua
mon1da li na\.
No ccmit~rio, que se encontrava completamente lotado, disl.!ursurum rarlumcntarcs que integravam a Delegação do Congresso.
Uoputmlo Laertc Vieira, como Líder da Bancada do MDB, na
<.:iu11aru: o Deputado Federal Álvaro Gaudêncio, da bancada da
ARENA: o Doputado Estadual Paulo Gadelha, pelo MDB, além do
brilhanto advogado e poota Ronaldo de Cunha Lima e, por fim, o ex·
Deputado Federal e não menos brilhante advogado de Campina
Ci"'ndc, Antônio Vital do Rego, que agradeceu cm nome da família,
por sor primo do extinto c sobrinho do grande Senador Argemiro de
l:igudrodo, que a tudo acompanhou, desde Brasília até o cemité·
rio tle "Monte Santo .. , demonstrando admirável resistência moral c
física diante da dor imensa que representava a perda do filho
iUol:ltrado.
·
Sr. Presidente. cabe-me, aqui, falar sobre Pctrônio de Figueire·
do. no seu trub<~lho como companheiro nosso, sobretudo nas campanhas de 195X. 1966 e, agora. cm 1974.
Eleito peln terceira vez, era, portanto, o terceiro mandato que
iria dcsompenhar. Não pretendo, Sr. Presidente, fazer, aqui, um lon·
cn n:trospecto da vida do jovem político, mus quero apenas dizer ao
Senado c aos que me ouvem, que o nosso Partido, o Movimento
D~.:nHh:rúticn Brasileiro, perdeu uma grande figura, que provavel·
nH:ntc.: seria um dos seus maiores generais. sobretudo nas lutas futu·
ras.
J>ctrônin de Figueiredo deix.u viúva Dona Tereza Nunes de
1:ig.udrcl1o c os lilhos Argcmiro c Luciano Henrique. Essu admirá·
vd l.!lllllpanheira de Pctrônio. pelu dedicação comov~ntc com que o
o1ssistiu no curso dos seus padecimentos, merece salientarmos suas
virtudes de esposa dedicudíssima e excepcionalmente boa.
Aqui, nesta Casa, tem de duas irmãs: a Srt• lone de Figucirc·
Uo. Assistl.!ntc da Secrc.:turiu-Gcral du Mesa. e a Srt• Sara de Figueire·
uu. brilhante DirctMa da Subsecretaria de Coordenação Legislativa,
que bem c.,pressam as 4ualidadcs da família do extinto pelo talento e
~umrr.::t~m:iu com <.Iuc uyui desempenham as suus funções.
Dl.!~cjumos, Sr. Presidente, deixar registrado. como amigos, co·
tllll ~nmp;,~nhcims de Partido c, sobretudo, como puruibunos, nosso
prlll'undo sentimento de pesar no momento cm que a Paraíba c o
Pais pcrUcm uma ligura como Pctrõnio de Figueiredo.
No encaminhumcnto desta votação. pronuncio estas pulavrus
cllm u nwis profunda emoçt10 de quem viveu o drama de súbudo,
aqui, cm Brusíliu. ;1ssim como aquele de domingo, ao ludo dnqueles
~nmp;mhl.!iros que dtci. cm Campinu Grundc.
l:iualmonte, Sr. l'rosiuontc c Srs. Sonauorcs, desejo fazer chegar
il!l 1.!11lÍ1H.:ntl.! !.!.\·Senador Argcmiro de Figueiredo cu todu suu famíliu
o 1111~~~~ sin~~:~·o ubr;u.;o d~: profundo pesar c salientar us grandes
qualid<t~cs 1: virllH.il.!s cívicas do saudoso Dcputudo Pctrõnio de
l:igu!.!ircdo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pulu·
vn1 :l{l nnbre Sl.!nuUor Ruy Santos, puru cncaminhur u votação.

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Para encaminhar a
votaçilo, Nilo foi revisto pelo orador,)- Sr. Presidente c Srs. Sena·
dores, todu morte é dolorosa, mesmo quando u criatura jú não vivia,
dominadn pelo ahulh1 ou pela insensibilidade. Muito mais doloroso,
porém, Sr. Presidente, é se morrer nu mocidade, cheio de vidu, e, o
que~ nwis importante, amando a vida e desejando viver.
O Brasil, u Paraíba, a vida política brasileira c u Câmara per·
deram, súbado passado, um moço brilhante. O Senador Ruy
Carneiro dcswcou, há pouco, a sua escalada nu vida politica. Mal se
diplomava em Diroito, foi pura a cidade de Campina Grande c era
Vereador, depois, Deputado Estadunl, Vicc·Presidente na Assem·
bléia, depois, Deputado Federal, Vice·Lídcr c Vice·Prcsidcnte du
Cúmaru dos Deputados.
A minha vinda para o S~nado Federal, Sr. Presidente, fez com
que cu não privasse, muito de perto, com Petrônio Figueiredo, já que
nli completav~1 apenas uma legislatura.
Tenho, porém, pelo seu pai, o ex-Senador Argcmiro de Figucirc·
do, uma grundc admiração, admiração que vem dos tempos em que
militúvamos no mesmo Partido. E o seu desligamento da antiga
União Dcmocráticu Nacional, por motivos re!tpeitáveis, não fel com
que uiminuíssc o meu apreço e a minha grande admiração por esta fi.
guru de político, de cidadão, de homem de bem, que é Argcmiro de
Figueiredo.
Esta Casa deve-se lombrar muito bem da sua passagem por
aqui: um homem austero, um homem autêntico, um homem cujos
pronunciumentos sobre o Nordeste e sobre política brasileira eram
respeitados por todos, mesmo pelos seus adversários.
Tonho privado aqui no Senado, Sr. Presidente, durante esses
cinco ;,mos, com duas irmãs, Sara e lone, dos melhores e mais capazes elementos com que conta o Senado Federal. Mas se era filho de
Argcmiro, irmão de Sara c Iene, mesmo sem de perto privar com Petrônio Figueiredo, posso atestar que ele não ficava abaixo do pai, das
manas.
O Senador Ruy Carneiro destacou, com emoção, o que foi a
última viagem de Pctrõnio Figueiredo. Posso sentir, como nordcs·
tino, de 4uanto é capaz de sentimento, de afeto c de sinceridade a
gente nordt:stina, e posso avaliar o que roi esta última viagem para a
gente de Campina Grande que tinha, c que tem, em Argcmiro de Fi·
gucircdo, o seu muior líder, possivelmente, e via em Petrônio Figuei ..
rctlo u ascençUo natural para a liderança de direito.
A Aliança Renovadora Nacional, Sr. Presidente, votando a
l'avor desse roqucrimento, expressa à Paraíba, à Câmara dos Depu·
tados, ao Movimento Democrático Brasileiro, a Campina Grande, à
família Argemiro de Figueiredo, o melhor do seu pesar. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o
rellueriment<.l.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
scnwdos. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens de pesar pelo falecimento pre·
maturo do ilustre Deputado Petrônio Figueiredo, digno rc·
prescnwntc do glorioso Estudo da Paraíba. Como salientaram os
oradi.lrcs, o futo constitui uma perda irreparável para aquele Esta~o
noruostino, pura o Brasil C, principalmente, pura o Con~rcsso NaCIO·
nnl <.llle v~, assim, desaparecer uma das suas figuras mats dest~~adus,
mais utuantes t:: que rcvcluvu uma incontestável vocuçilo de poltuco ..
Moço, ainda, cabia-lhe, pelo destino, seguir a trujctóriu lum1·
nosn do seu pai, o eminente Senador Argemiro de Figueiredo, que,
na "ida pública, como Govornador de Estudo, como Deputado
1:oucral o cDmo Senador nesta Casa, deu uma demonstraçüo
altilm1ocntc da témpcra, do valor, do destemor do nordestino, assu·
mindo nestot Casa as mais dcstucndus atitudes em dcfcsu dos seus
ideais, dus su'as convicçõcs que, cm horus das muis graves du vida
hrasilcin1, 01té cm certo ponto se contruriuva com orientações da li·
dcrunça Uu seu Partido.

-329Argomiro do Figueiredo, que hoje sofre a dor profunda do
dcsaparocimonto do sou continuador natural, sem dúvida há de re·
colher no seu coração, como compensação de tamanho golpe, u traje.
tória luminosa que deixou na sua vida pública c que é, sem dúvida,
um galurdào para sua velhice honrada c respeitada, não só por toda
u l'umibu, mas por todu a Nação brasileira.
A Presidência assim, estende essas homenagens de pesar, de
uma mol!lcira j1articulur, às duas funcionárias que assessoram os
nossos trub;.llhos, Sara c Iom: Figueiredo, que aqui revelam, como
l'ctrónio o Argomiro, a estirpe de uma família destinada a executar
as mais eminentes tardas cm benencio da sociedade brasileira.
A Mesu furá cumprir us deliberações do Plenário. (Pauoa.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Em virtude do levantamento da sessão, designo pura a sessão ordinária de amanhã, a
seguinte

ORDEM DO DIA
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 95, de
1974 (n• 2.283·Cf70, na Casa de origem), que torna obrigatória a
discriminação visível dos elementos que entram na composição dos
produtos alimenticios, e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n•s 409, de 1974 e 131, de 1975, da Comissão:
-de Saúde, I• pronunciamento: favorável com as emendas que
apresenta de n•s i e 2-CS; e 2• pronunciamento: contrário.

- de Legislação Social, favorável no projeto, nos termos do
substitutivo da Comissão de Constituiçüo e·Justiça; c
- de Finanças, favorável ao projeto, nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituiçuo e Justiça.

-3Votnçüo, cm turno único, do Requerimento no 381, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores, Embaixa·
dor Azeredo da Silveira, pronunciado nu VIl Sessuo Especial. da
Assemblt:in:Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque,
em l•deseteinbrode 1975.

-4Votação, cm turno único, do Requerimento n• 393, de 1975, dos
Senhores Senadores Lourivnl Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do
Ministro da Fazenda, Professor Mário Henrique Simonscn, através
da televisão, em nome do Governo, nas comemorações do Dia da
Independência.

-5Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1974, de autoria do Senhor
Senador Vasconcelos. Torres, que dispõe sobre a divulgação de crime
pela imprensa, e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n• 287, de 1975, da Comissão;
-de Constltuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-2-

-6-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 26,
de i973, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que destina
à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor a parte recebida pelo
Departamento de Imposto de Renda na arrecadação da Loteria Es.
portiva Federal, e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n•s 107 a 109, de 1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade nos termos do substitutivo que oferece, com voto vencido, em
separado, do Senhor Senador Jos~ Augusto;

Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1974, do Senhor Senador
Franco Montoro, que assegura a contagem do tempo de serviço pú·
blico e do prestado às sociedades de economia mista, pura efeito de
aposentadoria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
~cssito.

(Levama·.<e a sessão às 15 horas. 15 minuros.)
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nalistas profissionais quando no efetivo exercício de suas funções,
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadore~:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Esteves- José Lindoso por Ler recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das Co- Cattete Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa- Fausto missões a que foi distribuído.
Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves- Dinarte Mariz- Ruy Carneiro- Luiz CavalcanteO SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Há oradores inseri·
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lounval Baptista - Heitor tos.
Dias- Ruy Santos- João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Báptista.
Saturnino - Vasconcelos Torres - Magalhães Pinto - Franco
Montoro- Orestes Quércia- Lâzaro Barboza- Osires Teixeira
O SR. LOURJV AL BAPTISTA (ARENA-Sergipe. l'ronuncia
- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Evelâsio o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger.
Quatro dias após inaugurar a 21• agência do Banco do B~asil no
Exterior, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Dr. Angelo Calmoo de Sá, Presidente do Banco do Brasil, entregava ontem ao povo
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
de Buquim. no sul do Estado de Sergipe, a sua agência.
acusa o comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número reEm Los Angeles, disse o operoso Presidente do Banco do Brasil,
gimental, declaro aberta a sessão,
em discurso que lã proferiu, que a nova agência "significauma.base
O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
de apoio ao crescente relacionamento do Brasil com a Califórnia,
assim como também, um atestado de qqe o nosso Pais se dispõe a
(:lido o seguinte
continuar incentivando o desenvolvimento do comércio internacional, não participando de tendências de isolacionismo e
neoprotecionismo. Com efeito, pretende-se que as importações e as
EXPEDIENTE
exportações brasileiras aumentem ao ritmo de 20% ao ano".
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO
·Disse, ainda, o Dr. Angelo Calmon de Sã que a abertura da noGABINETE CIVIL DA PRESIDtNCIA DA REPúBLICA
va filial do Banco do Brasil se insere na estratégia adotada pelo Go·
vcrno brasileiro, no sentido de acelerar nosso processo de. desenvolvimento, mediante um modelo de economia aberta, graças ao qual se
N• 294-SUPAR/75, de IS do corrente, encaminhando cópias
poderia assinalar a excepcional expansão de nosso comércio interna·
das informações preswdas, pelos Ministérios da Fazenda e dos
cionul, que de 3,7 bilhões de dólares, em 1969, alcançou, no ano
Transportes, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1973, que
passado, 20,5 bilhões de dólares. Quanto aos objetivos do Banco do
"estende ao pedágio o conceito de taxa por efetivo serviço prestado,
Brasil na Califórnia, assegurou que busca "m.ultiplicar os negócios
aplica aos Estados e Municípios o disposto no Decreto-lei n• 791, de
entre o Brasil c a Costa Oeste, ampliando ainda mais o volume do
27 de agosto de 1969, e dá outras providências,
intercâmbio comercial c financeiro entre brasileiros e norte·amcri·
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O Expediente lido
cu nos".
vai à publicação. (Pausa.)
., • .
,
,
Esse um exemplo magníOco do dinamismo do Presidente Ánge·
A Presidência esclarece que a d1hgenc1a ao ProJeto de Le1 n• 49,
lo Calmon de Sã, bem como do cuidado com que se faz presente a
de 1973 atendida no aviso que acaba de ser lido, foi requerida pela
açào do Banco do Brasil em toda parte, quer num centro da imporComissUo de Constituição e Justiça, A referida proposição foi arqui·
~únciu mundial de Los Angeles, como na pequena, mas próspera ci·
vada ao fim da Legislatura nos termos do artigo 367 do Regimento dude sergipana de Buquim,
Interno, nào. tendo sido, até a presente data, requerido o seu
Chegando do Exterior no último sábado, o Dr. Ângelo Calmon
desarquivumento.
,
,
de Sú seguiu pan1 Aracuju, ontem, onde chegou às 8 horas, dirigindo·
A Presidência determina, mesmo ass1m, que as mformações ora se paru o Palácio, a fim de visitar o Governador José Roll~mberg Lei·
encaminhadas ao Senado sei um anexadas ao competente processo.
te. Ali, teve um encontro com a classe empresarial do Estudo, ouvin·
do o Presidente da Associação dos Criadores, Dr. Hervul Brito, c o
O SR. PRESIDENTE (Magaihies Pinto) - A Presidência Presidente da Federação das Indústrias do Estudo de Sergipe, Dr. AI:
comunica que, nos tormos do urt. 278 do Regimento Interno, deter· bano do Prudo Frunco, que proclamou estar o Banco do Brasil atcn·
minou o urquivumento do Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1975, dendo de forma a mais satisfatória as necessidades das indústrias do
de autoria do Sr, Senudor José Esteves, que concede vantagens a jor· ESJado.
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apelo ao Presidente do Banco do Brasil para que autorizasse o reesca·
Jonumcnto dus dívidas c refinanciamento das safras para os produ·
tores atingidos pclus chuvus c enchentes ocorridas recentemente.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA-Rio de Janeiro)- Permite
V, Ex• um aparte'?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-Ser&lpe)- Um mo·
mcnto, eminente Senador,
1ntcirado do fato, o Dr. Ângelo Calmon de Sá autorizou, de ime·
diato, que aquelas medidas de proteção a produtores vitimados pelas
enchentes fossem estendidas a todo o Estado. Teve, assim, a rcivindi·
cuçi1o do Governador de Sergipe imediato atendimento. Lá também
esteve rrcscntc o Dr. José Aristophanes Pereira, Diretor do Banco
pnru u Rcgiào Nurdes te.
· Ouço o aparte do eminente Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- V. Ex•,
que tem memória de computador, deve, por certo, lembrar-se de que
hú cerca de dois unos, - se não me falha a memória - quando o
colega assomava à tribuna para reivindicar uma agência para o
Município de Buquim, aqui, deste canto humilde do plenário, numa
intcrvcnçào que V. Ex~ acolheu, dei inteiro apoio não só ao que
V. Ex• trazia ao conhi:é:imento do Plenário, c era justo, como tam·
bém, ap,ovcitei a oportunidade para exaltar o grande Presidente do
Banco do Brasil, Nestor Jost, à época, o fabuloso Dirctor Admon
Ganem - excepcional homem, que tem gabarito para dirigir qual·
quer coisa de responsabilidade e importãncia neste País - c, tam·
bém, a figura austera e competente do Dirctor Colim. Hoje, tenho
que me regozijar por ver que a solicitação de V. Ex• foi atendida; o
que vuh:: dizer que nem sempre somos - no meu caso é uma coinci ..
dénciu; sou João Batista, V. Ex• sabe o meu primeiro nome- João
Batista a pregar no deserto. A semente vingou cm terra fértil e
V. Ex•. qui: é tão cuidadoso com as coisas do seu Estado, está jubi·
loso. Permita que me congratule com V. Ex• e que, também, ressalte
ni•o ter visto uma substituição tão perfeita, nos altos escalões do
Governo, como esta da Direção do Banco do Brasil, onde o substi·
tuto está perfeitamente à altura do substituído. Não houve, a rigor,
nenhuma mudança, a não ser no fato de que o Presidente Ângelo Cal·
mon é um pouco mais jovem. Dele,- a quem conheci recentemente,
hi1 menos de um uno, num jantar promovido pela Comissilo de
Economia; no Ministério da Fazenda, patrocinado pelo Ministro
Mürio Henrique Simonscn, cuja mão apertei pela primeira vez, guardo uma impressão extraordinária. Num debate franco, um dos
nossos colegas dos mais brilhant"· falando cm ueconomês" puro hú aqui colegas que falam em "ec 1omês", a gente às vezes faz o im·
possível para entender; nesse banquete falava-se "cconomês" puro c
0 Presidente Angelo Calmon traduziu para nós cm Português, trocou
cm miúdos a linguagem desse nosso colega que era do MDB, vou
logo avisando, porque o Senador Virgílio Távora está olhando para
mim e não foi ele, embora verse também o idioma "economês". O
Sr. Ângelo Culmon de Sá nos deu uma aula c esse colega teve de prcs·
tu r homenagem à clarividência e ao descortino de um homem talha·
do pura dirigir uma instituição de alta responsabilidade, como é o
Banco do Brasil. Quero também frisar que, sem ser uma Casa polí·
ticu.- V, Ex• sabe que no Banco do Brasil nilo pode haver politica
de maneira alguma - o diálogo lã existe para com os politicas dos
dois partidos. Quando uma pretensão bate à porta da Presidência c
niio pode ser mcndida, por motivos os mais diversos poss[vcis, o
"nào" do Presidente Ângelo Calmon i: muito melhor do que o ·~sim"
de certos homens dos altos escalões governamentais, que o dizem
com' 11 "curu umurrudu'\ que nunca agradecemos, O Presidente
Angelo Calmon está, assim, estabelecendo uma vivência de confratcr·
nizaçào. Quero dizer u V. Ex• que sou suspeito, cm parte, por per·
tcnccr i1qUcla Casa, juntamente com os Senadores Ruy Carneiro c
Leite Chaves. Enfim, cm qualquer legislatura hú sempre gente do
llunco do Brusil. V. Ex• sabe que sou advogado daquele estabelc·

cimento c fico feliz, quando constato que um colega se levanta para
rc!.!onhcccr os méritos pessoais, intelectuais c administrativos do alto
dirigente do Banco do Brusil. Meus Parabéns a V. Ex• por Buquim.
Estou satisfeito por registrar, muis uma vez, essa impressão favora·
hilíssimu que tenho do Presidente Ângelo Calmon, do Dirctor ·
i\dmon Ganem c do Dirctor Colim.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Ser&lpe)- Sou
muito grato ~~ V. Ex•, eminente Senador Vasconcelos Torres, mas
digo que V. Ex• tumbémlcm a memória de um computador c foi um
daqueles nove que, na vc1 que aqui falamos, precisamente a 15 de
maio de 11J73, fazendo a 'olicituçào para instalação de uma agência
nu cidade de Buquim, nu' honraram com seus apartes. Lemos, aqui,
nuqucln uportunidudc:, mcnwrial do Sr. Prefeito, c contamos com o
apoio de now Srs. ScnadMr.::'\,
Satisfdtu estou, IJmbc!m. com o depoimento que V. Ex• deu, a
respeito da pmnnalldade do presidente Ângelo Calmon de Sá, que,
moço, com ii sun capacidade de trabalho, com a sua intcligénciu,
tudo tem feito no nosso maior estabelecimento de crédito da
América do Sul. assim como das referências feitas ao Professor
i\dmon Guncn c ao Sr. Oswaldo Colim, di retores do Banco c dedica·
dos colaboradores ~o Presidente Angelo Calmon de Sá.
O Sr. José Este•es (ARENA - Amazonas) - V. Ex• permite
um aparte'!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Ser1ipe)- Com
muito prazer, eminente Senador Josi: Esteves,
O Sr. José Este•es (ARENA - Amazonas) - Eminente Sena·
dor, quero congratular-me com o pronunciamento que faz, nesta
tarde, pelos comentários e elogios que vem tecendo acerca da
administração do Presidente do Banco do Brasil, Sr. Ângelo Calmon
de Si1. Desejo dar o meu testemunho, eminente colega, sobre a
seriedade com que S. Sa. encara os problemas da nossa maior ins·
tituição de crédito. Desde quando assumi minha cadeira na Câmara
dos Deputados, em 1963,lutava, diuturnamcnte, no sentido de que o
Banco do Brasil se fizesse mais presente no meu Estado, especial·
mente no interior. Foi justamente na gestão de Ângelo Ca,lmon de Sá
que vimos concretizado aquele velho anseio de tantos quantos
labutam. trabalham no "hinterland" amazonense: a criação c a
instalação de várias agências, destacando-se a da minha terra natal Muui:s e a de Munucupuru, Manicoré, Boca do Acre c Bcnia·min
Constunt. Portanto, este o meu testemunho. Ejã que V. Ex• abordou
o problema de instalação de agências no exterior, gostaria de valer·
me de seu pronunciamento para aduzir um apelo, que r~ccbi por
ocusiilo de minha passagem por Bruxelas: a criação - por sinal jã
cm estudos- nu cidade de Antuérpia, de uma agência do nosso Ban·
co do Brasil. Aqui vai o meu apelo ao Sr. Presidente do Banco do
Brasil, Angelo Culmon de Sá.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - Seralpe) -Sou
muito grato também a V. Ex•, eminente Senador José Esteves, pelo
seu upurtc, qui! em muito, vem enriquecer o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, no dia 15 de maio de 1973, ocupava cu esta tribu·
nu paru manifestar o meu apoio ao mc~ori?l que~· fora enviado P~·
lo Prefeito de Buquim, próspero Mumcfp1o scrg1pano, Sr, Horãc1o
Fernandes Fontes, através do qual moradores daquela comuna rei·
vindicavam a instalação de umu agência do Banco do Brasil.
Naquele dia afirmei desta tribuna:
"Situado no Sul do meu Estado, Buquim é um dos mais
prósperos Municípios de Sergipe, possuindo na agricultura c
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nn ru:cutlriu suas principais riquezus. O memorial está amplamente fundamentado c como o incorporarei neste meu pro·
nunci~1mcnto, desnecessário torna-se que aQui demonstre a
sua procedência, bem como a importância que teria para
Buquim c todo o Sul sergipano a instalução da Agênciu do
Banco do Brasil. TU o logo chegou-me às mãos esse doeumcn·
to, dei-lhe total apoio. Em conseqUência, fui ao Banco do
Braiil. a nm de entregá-lo, pessoalmente, ao ilustre Presidcn·
te Nestor Jost. Este, inrclizmentc, não se encontrava em Bra-'
sília. Niio querendo retardar de um dia sequer a justa pretcn·
siio do povo de Buquim, pedi ao Dr. Camilo Calazans, Dire·
tor do Banco do Brasil para a Região Nordeste, o encami·
nhassc t1quch: a.qucm estava dirigido, expressando o meu
·integrul apoio à reivindicação."
Recebi naquele dia 15 de maio; neste Plenário, quando proferia
o meu pronunciamento, apoio dos eminentes Senadores Paulo Guer·
ra, Josê Lindoso, Vasconcelos Torres, Heitor Dias, Saldanha Derzi,
Flí1vio Britto, Carlos Lindemberg, Antônio Carlos c Fausto Castelo·
Branco.
No dia 10 de junho recebia carta do Presidente Nestor Jost,
transcrita cm nossos Anais, como parte integrante de discurso que
voltei a proferir, no dia li, sobre o mesmo assunto. Em sua atenciosa
carta, o Presidente do Banco do Brasil dizia-me que 'jã mandei estu·
dar com o maior. carinho" o meu pedido, acrescentando: "se puder
comunicar-lhe brevemente a criação da miai de Buquim, creio que a
minha satisfação será particularmente grata, por atender à sugestão
de um amigo que tiio bem representa os interesses do Estado de Ser·
gipc.
Tempos depois, o Dr. Camilo Caluzans, um dos grandes Dircto·
res que o Banco do Brasil já teve, e que tantos e tão relevantes servi·
ços prestou ao Brasil e, especialmente, ao Nordeste, me informava
ter sido decidida a criação da Agência de Buquim.
Com a mudança da Direção dó Banco do Brasil, no atual Gover·
no, empenhei-me junto ao Presidente Angelo Calmon de Sã, no senti·
do de niio só manter a decisão da administração anterior como, so·
brctudo, para que a nova agência fosse inaugurada o mais depressa
passivei~ E, nesta tarefa, contei com o apoio decidido do Dr. José
Aristóphanes Pereira, Diretor do Banco do Brasil para a Região
Nordeste, que vem desincumbindo-se com dedicação e capacidade
na sua Diretoriu.
Este rápido retrospocto, Sr. Presidente, se tornava necessário
paru u boa compreensão da satisfaçiio com que participei, ontem, da
solenidade de inauguração da Agência do Banco do Brasil em
Buquim, instalada com esmero e dispondo de tudo que é necessário
ao seu perfeito c enciente funcionamento. Compartilhei da imensa
alegria c da satisfaçiio da população daquele próspero Município de
Sergipe, que passou a dispor, desde então, de uma Agência do Banco
do Brasil, o que constituirá marcante ponto de apoio para o
desenvolvin1ento, niio só da cidade, como de ampla e rica região do
Estado de Sergipe. Mais uma vez, vemos o Banco do Brasil cor·
responder üs esperanças e aos desejos do povo trabalhador do interior, cuja incansável labuta tanto contribui para o engrandecimento
deste País.
Falaram na solenidade de inauguração du Agência de Buquim o
seu Gerente, Sr. Ebenezer Walter Arailjo do Nascimento; o Prefeito
Horí1cio Fernandes Fontes; o Presidente Angelo Culmon de Sú c o
Governador José Rollcmberg Leite. Os discursos do Presidente An·
gelu Cuilnun de Sú e do Prefeito Horácio Fernandes Fontes, assim
como o tclcgrumu que recebi do Dr. Camilo Calazans de Magalhães,
Presidente do Instituto Brusileiro do Café, solicitando-me que o reprcscntussc nu inauguração, tornarei parte integrante deste meu pro·
nunciumcnto.
Foi urnu gru.ndc resta u que compareceu o povo buquincnsc, cm

mussa, utruvés de todas as suas classes sociais, destacando-se, além
dus autoridudes citadas, o Vice-Governador Antônio Ribeiro Soutc·
lo; o Dr. José Aristóphanes Pereira, Diretor do Banco do Brasil pura
a Região Nordeste: o Doutor Hélio Pereira de Melo, Engenheiro·
Chefe da 4• Residência do DEPEP; o Professor Carlos Alberto de
Barros Sampaio, Presidente do Tribunal de Contas do Estudo;
Deputados, Prefeitos, Vereadores, Secretários de Estado, o Dr. Wil·
son Santos Garcia. Gerente da Agência cm Aracaju; gerentes de
agências do Banco do Brasil no interior sergipuno, funcionários
deste Banco, industriais, pccuuristas, agricultores, estudantes e convi·
dados.
•
A nova Agência dispõe de instalações excelentes e nela foi ·
empregada a verba de I milhão e 300 mil cru~ciros. Sua inauguração
despertou regozijo em toda a região que por ela será altamente benc·
lidada, pois, zona rica c próspera, disporá agora de poderoso instru·
rncnto para a dinamização maior do seu progresso, contribuindo

ainda mais para o desenvolvimento e o enriquecimento do Estado,
Não poderia deixar de aludir a acontecimento tão auspicioso
paru Buquim <; é do meu dever congratular-me com o Govcrnudor
Jost: Rollembcrg Leite por inaugurar-se no seu Governo mais essa

Agência do Banco do Brasil. Felicito o digno Prefeito Horácio Fer·
nandes Fontes por assistir tornar-se vitoriosa a reivindicação hú
tempo por ele abraçada c de que fui portador junto ao Banco, c
também felicito o lídimo representante do Município nu Assembléia
Legislativa, incansável batalhador em defesa dos interesses de
Buquim. Deputado Josi: Clconancio da Fonseca. Congratulo-me
com o povo de Buquim, que será sobremodo benenciado pela nova
Agência, a que fez jus por seu dinamismo e seu trabalho c que lhe per·
mitirú contribuir ainda mais para o crescimento econõmico do meu
Estudo.
Finalmente, desejo expressar, com este registro, os agradeci·
mentes de Sergipe à alta Direção do Banco do Brasil, de maneira
especial ao seu ilustre e dinâmico Presidente Angelo Calmon de Sá,
que, com a sua· extraordinária capacidade de trabalho e competência,
está sempre presente em tudo que diz respeito ao estabelecimento
<JUe dirige com acerto e probidade, assim como ao operoso Diretor
da Região Nordeste, Dr. Josi: Aristóphanes Pereira, na reafirmação
dos nrmes propósitos do povo sergipano de tudo empreender em
prol do rápido desenvolvimento cconõmico e cultural do Estado, na
luta paru transformar, o mais rapidamente passivei, o Brasil numa
grande potência, como é desejo do eminente Presidente Ernesto
Gcisel, que tudo tem feito, como responsável pelos destinos da Na·
çi10, na luta comum pelo desenvolvimento do País, não só no campo
c~.:onômico, mas, rundamcntulmente, no setor social, no qual o homem ê a meta linul pura que possamos ter, muito breve, uma sociedade prósperu, sem desajustes c repleta de bem-estar com que tanto
sonham todos os brusileiros. (Multo bem!)

DOCUMENTO ti QUE SE REFERE O SR. LOUR/VAL
Btl I'T/STtl, EM SEU DISCURSO:
/)i.lctmu prummciado pelo !'refeito de Buqulm. Horácio
f<'flttllttles fome,,, quando da inauguração da Agência do
Bunw do Brasil, em/5 de setembro de/975.
O Município de Buquim e especialmente o seu Prefeito ti:m
muita honru cm receber a Agência do Banco do Brasil que representa
mais uma conquista obreira do povo desta terra. Os bancos têm sido,
nu história das relações económicas do Brasil, testemunhas de fases
progressistas, prosperidade c comércio forte. Aqui tambi:m, tenho
ccrh:zu, uma ugênciu do Banco do Brasil vem servir pura teste·
munhur o movimento comercial c u fase de prosperidade que, graças
u l.)cus, utruvcssumos, todos os de Buquim.
Não foi sem lulu que uicunçumos, todos nós, u vitória nnal. Mas
s~.:i que somente com lutus c, nllo ruro, com sucriffcios, se pode ulcLm·
çur idcul progresso c bem-cstur que persigo ncstu udministruçào, nu
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cipuis que sempre deram de tudo, muitas vezes sem recursos c. sem
ujudus, pura engrandecer este Município. Hoje Buquim merece e
recebe umu agi:nciu do principal c modelar estabelecimento bancário
do Pais.
r! motivo de orgulho part• o Prefeito a inauguruçilo que hoje
ucontcce, du Agénciu do Banco do Brasil. Porque representa mais
umu etapa vencida, uma missilo a menos no rol daquelas que pretendi, nos quatro unos, executar, para revigorar a economia do
Município, com os instrumentos básicos de que são precisos para in·
tcgrur Buquim no processo global do Estado, ocupando um lugar
qu.~. de direito, pela sua privilegiada posição de produtor de cítricos,
!fni' entre os demais Municípios do Estado.
Excelentíssimas autoridades, minhas senhoras e meus senhores:
Não poderia deixar de registrar, com poucas palavras, u eficiente
colaboração que o Município recebeu para tornar real o sonho desta
Agi':nciu do Banco do Brasil entre nós. E começo pelo eminente e
grande brusildro Dr. Camilo Calazuns de Magalhães, hoje Presi·
dente do Instituto Brasileiro do Café:, que exerceu com extrema felicidade o cargo de Diretor da Carteira de Crédito para as Regiões
Norte c Nordeste do Banco do Brasil, aceitando o pleito de Buquim
que cru simples e pediu tão-somente u instalação de uma agi':ncia do
Bunco do Brasil. Ao Dr. Camilo Caluzans de Mugalhàe~. a gratidão
pcrm•mcntc do povo de Buquim, especialmente lembrada neste dia
de fcstu. A partir de hoje o nome Camilo Calazans fica ligado à nova
Agência Uo Banco do Brusil, na nossa terra.
Agradeço em nome do Município e do povo ao atual Presidente
do Banco do Brasil, Dr. Angelo Calmon de Sá, figura respeitável nos
meios linunceiros do País que empresta a sua cxperii:ncia anterior
pura o Governo brasileiro para que possa atingir, com sua politica de
crcditos, os objetivos traçados e que vé:m sendo seguidos pelos Presi·
dentes du Revolução. Ao Dr. Angelo Calmon de Sá, o nosso melhor
ugnadccirncnto.
Trago o abraço agradecido u este que foi um batalhador pela ins·
tulw;ão du Agencia do Banco do Brasil em Buquim, o Senador Lourivul Buptistu, que, usando du tribuna do Senado e do seu prestígio
junto iiS autoridades federais, conseguira demonstrar, com dados
eloqUentes, u viabilidade económica da agência pretendida por este
Município. Vitorioso o Senador nu sua solicitação, uma vitória, que
é de todo o Município de Buquim e, porque não dizer, do Estado de
Sergipe, que recebe mais incentivos do Banco do Brasil, com mais
unu1 ugéncia. Ao Senador Lourivul Baptista, amigo de Buquim, u
amizade dos buquínenses.

e

neccs.sári~ que, por dever de justiça, seja registrado o serviço
prestado ate hoJe pela Agência do Banco do Brasil em Estância,
dc~tucund? u cobertura .d~du pelo Gerente Jorge Uzedu uos seus dignos ?UXIIIUres, aos cJtncultores, agricultores c pecuaristas de
~u~u1~1, que, sempre movimentaram as suas contas na Agência de
Estunc~a, contando com um serviço e uma utençilo que se destacam
no truto sempre prestimoso do amigo Jorge Uzeda. A ele também de·
positamos todos nós os melhores agradecimentos. Ao Sr. Gerente de
Buquim c dcmuis funcionários as nossus bous~vindas,

Por tcrminur, como Prefeito de todos, quero reulirmur u sutiS.ra.
çi1o, u ~onru c o orgulho deste Município e de suu comunidade, pela
inauguração qu.: torna real um desejo antigo, aquele de contar com
umu ugénciu buncáriu do Banco do Brasil que será, sem dúvida, local
de cn~:ontro c r~:fcrênciu du economia de Buqim.

Buquim continuará fu>.cndo por merecer tal honraria, pelo esfor·
ço dos seus lilhos 'l"" lubutam de sol a sol, criando a grandeza deste
Eswdo <lUC scrú. no dizer do ex· Presidente Médici: O gigante do Nor·
d~o:stc.

Oi.H'IIr.,·o proferido p<>fo Dr. tinge/o Calmo11 de Sá, Pr<.<i·
dt•llle dn Banco do /Jrasil S.A .. na solenidade de luaug11raçào da

Agimcia daquele Banco em Buqu/m, Estado de Sergipe, em 15
de setembro de 1975.
Buquim vive, hoje, indiscutivelmente, um dos seus melhores
dius.
2. Vimos acompanhando u justa ansiedade com que a gente
destu terra aguardava u inauguração desta Agência.

3. Políticos, ugricultorcs, comerciantes, pessoas de todas as ati·
vidadcs uguurdavum ansiosamente este dia. E ele chegou, trazendo a
todos renovadas esperanças. Nada melhor do que termos pela frente
uma boa expectativa. Aqui se alimenta a expectativa de que este
uco~tcdmento hú de trazer melhores dias, mais. prósperos para este
Município, o~de reside população superior u 14 mil habitantes.
4. Longe vão os tempos em que u antiga Freguesia de Senhora
Santana du Lagoa Vermelha despontava como vila, impulsionada
pelo calor du vibração dos seus ilustres filhos, entre os quais registra
u História os nomes do Coronel José: Batista, Major Venâncio du
Fonseca Dóriu, Manoel Antônio da Fraga e António Araújo,
tocados todos do mesmo entusiasmo com que também vibrava o
Padre Munocl Nogueira Cravo.
· 5. r! alentador pura os buquinenses constatar que o trabalho
dos piondros encontrou ressonância no ânimo dos que viriam depois, de tal sorte que hoje está ui sua cidade a dar mostra de potencia·
Iidade económica, recebendo sua Agência do Banco do Brasil, como
uma demonstmçiio do progresso já alcançado, e marco definidor de
um~a nova arrancada.
6. Não ô sem ruzã~ que os buquinenses esperavam tão ansiosa·
mente este dia. Ninguém desconhece o que significa a presença fisica
do Banco do Brasil numa região. Certo que esse Município estava
recebendo u ajuda creditícia do Banco através de outras agências.
Mus a criação de uma nova dependência, redistribuindo trabalhos,
aliviu a carga de st:rviços das outras filiais c, naturalmente, uma e
outras terão condições de atender com maior presteza e melhor
oportunidade os pleitos formulados.
7. Não é também de relegar a plano secundário o fato de que a
Agénciu signilicu para u cidade u chegada de novo contingente
populacional, os funcionários e suas famílias, que hâ de integrar-se
no contc:xto econõmico, cultural e social da terra. Os jovens, de ambos os sexos. vi:~m isso com muita alegria, pois muitos alimentam o
desejo de, enfrentando amanhã um concurso de seleção, entrar· para
os quudros funcionais do Banco, podendo servir aqui mesmo em sua
tcrm nutul, sem que precisem buscar noutras paragens trabalho compe;:nsudor.
M. Por todus essas razàe;:s i: qu~ as elites representativas vêm,
desde •llgum tempo, reivindicando u instalação desta Agência.

9. Exemplo disso temos no ilustre Senador Lourivul Baptista,
muis de uma vez, no Parlamento ou fora dele, levantou sua voz
de nordestino vibrante em favor desse evento. Seus reclamos foram
ouvillos, os estudos roram processados e, ainda na gestão do Doutor
Nestor Just, meu untcccssor nu Presidência do Banco , roi criada a
1\gênciu.
<.IUii:

lO. O Senador Baptista tem consciônciu do que significa· umu
Agênciu do Banco no quadro sócio-económico de uma região. Por
isso, como lídinw representante do povo sergipuno nu Câmara Ahu
- c nús do Banco ternos respeito c udmiruçào aos que militam nu
Política. fuzcndo dclu instrumento de bem servir ucuusu comum -
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quanto unles.

a cifra de 6 bilhões c duzentos milhões de cruzeiros. Vê-se que a parti·
cipaçilo do Nordeste já atinge 14,7 sobre o total de empréstimos cm
todo o Brasil.

li. E ois que aqui estamos, nesta data mcmorúvcl, tornando
realidade o sonho dos buquincnses c dos seus dignos representantes,

IK. O Estudo de Sergipe recebe assistência da ordem dos
CrS 700 milhões e oferece boa perspectiva de incremento através de
suas agéncias, cujo número agora se eleva para 10. Estaremos atcn·
tos ils particularidades dessa economia c não descuraremos de conti·
nuur dando o nosso apoio aos justos pleitos que nos sejam aprescn·
tados. No caso de Buquim e dos Municípios que integram a zona de
utuução da Agi:ncia, estamos diante de uma área com vocação predo·
minunto:mento: agrícola, destacando-se a cultura da laranja e de gado
bovino, com rebanho superior a 20.000 cabeças.

12. Também devo mencionar o esforço do digno Prefeito desta
cidade, Sr. Horácio Fernandes Fontes, ao ter a iniciativa de levantar
u reivindicação que ora se concretiza. Mostrou, sem dúvida, amor à
terra, capacidade administrativa c visiio ao lutar por este me·
lhorumcnto pura o povo que o elegeu.
E nuo poderia deixar de salientar, neste momento, o grande
com que o Dr. Cum!lo Culuzans, meu grande amigo c insig·
nc scrg1pano, aluou no senudo da sua concretização. Isso quando
Dirclor d~ Banco d~ Brasil pu.ru a Região Nordeste, cargo no qual
lo.~nto ~e:v1u uo Brasa! c, cspec~almente, ao povo nordestino, a cuja
diSpoSiçao colocou sua excepcional capacidade de trabalho e dedi·
..:tu;ào.
intcrcss~

13. Não me filio, por temperamento c convicção, à corrente
dos pessimistas, que vi:em tudo com olhos de desânimo. Prefiro ver
as coisas com olhos claros. O Governo vem·se empenhando ar·
dorosamente para, em curto prazo, integrar o Brasil no rol dos países
desenvolvidos. (; um trabalho sério que se está levando a efeito em to·
dos os campos: no político, no econômico, no social.
14. Claro que nua deve haver lugar para otimismos exage·
rados, mas não devemos ficar de fora nesta tarefa imensa de fazer o
Brasil crescer. Ao revés disso, devemos formar fileiras ao lado dos
que se empenham, com denodo, dedicação 9 entusiasmo, na tarefa
sobremodo digna, embora às vezes árdua, de conduzir este Pais aos
olevados desígnios que lhe estão reservados.

15. É pensando assim que nós do Banco do Brasil, dirigentes c
funcionários, todos juntos, conscientes do papel que nos cabe na
execução da politica crediticiu do Governo, estamos sempre atentos
e podemos assegurar, sem falsa modéstia, que não deixaremos de
cumprir a nossa parte, levando o crédito, tanto que possível
desburocratizado, onde ele se fuça necessário, e ajudando a criar os
indispensáveis estim ulos para o aumento da produção c da produ ti·
vidadc, com vista, inclusive, a reduzir desequilíbrios de natureza
n:gional ou seta ria!.
16. Como nordestino que sou, conheço muito bem - como
nua poderia deixar de ser - a situação ainda desigual em que se
encontra o Nordeste em relação ao Centro-Sul do Pais. Mas já houve
quem dissesse que os empecilhos existem para que os homens
procurem afastá-los, e os afastem. Cabe, pois, a todos e a cada um a
tarefa de laborar, de umu maneira ou de outra, para que no amanhã
os nossos li\hos, numa visão retrospectiva, possam compreender e
afirmar. que desempenhamos bem o nosso papel no esforço conjunto
de do:senvolvimento integrado do Pais.
17. A participação do Nordeste no total das aplicações do
Banco do Brasil jú se apresenta bastante expressivo. Em fins do últi·
mo so:lljcstro:, a 2• Região Operacional, dirigida pelo eficiente Diretor
José Aristóphanos l'ordra, e que abrange todo o Nordeste, cxceto o
Murunhào, uprosentou um total de aplicações de CrS 14 bilhões e
b70 milhõos, pura um montante de CrS 99 bilhões de empréstimos
cm todo o Brasil. Desses quase quinze bilhões de cruzeiros aplicados
no Nordeste, corcu do K bilhõos e mdo foram destinados à
agropccuúriu: rnuis precisamente, 5 bilhões c meio nu ugriculturu e 2
bilhõos, 972 milhõos nu pecuúriu. /1 indústria e o comércio registram

19. A presença do Banco do Brasil aqui haverá de concorrer
para que doravante se procure produzir mais e melhor, Não basta
produzir, urso: produzir bem. Quando dizemos produzir bem, temos
em vista a qualidade dos produtos - que deve ser sempre
melhorada, quer, para o consumo ln natura, quer como matéria·pri·
ma pura a indústria, nu qual não devemos deixar de pensar quando
se tem o:m mira um desenvolvimento integrado da economia - e le·
vamos cm conta também a produtividade dos fatores.
20. É preciso fazer com que a terra ofereça melhor rendimento
c que os frutos desse rendimento sejam criteriosamente repartidos,
pois não podemos deixar de reconhecer, para o País como um todo,
os benefícios que significa a criação de um mercado amplo, um mer·
cado de massas, e esse não se faz senão com empregos cm que as
pessoas trubulhenl e ganhem o bastante para que tenham poder de
compra. Vontade de comprar sempre existe; o que não há, muitas
vczo:s, i: a possibilidade material de comprar- o poder aquisitivo pois isso só aconteo:e quando as pessoas percebem rendimentos em
nivo:l adequado.
21. Rculirmamos aqui nossa crença no desenvolvimento do
Pais c, dentro delo:, no desenvolvimento do Nordeste. Os caminhos já
se abrem para isso através dos mecanismos criados pelos Governos
da Ro:voluçuo o: que vi:m sendo implementados, não só em relação ao
Nordeste, mas I.!Oill vista tumbi:m a outras regiões, como a Amazônia
o: o Planalto Co:ntral.
22. O quo: so: quo:r i: uma uçào integrada eficaz nus áreas
prioritárias, ussociando-sc, assim, Governo, empresas e trabalhadores, .:om adcquado instrunu:ntal e recursos linanceiros suficientes, de
sorte 4Ut: se possa impulsionar os programas l: projetas que
ohjclivum levar o Pais. ainda nesta década, a uma posição de relevo.
Nilo devemos c.::.qut:cl:r de que ser~mos no fim do século um País de
200 milhõo:s de habitanto:s. Temos quo:· estar pro:purudos pura isso.
23. Ati: IIJ71J teremos superado a barreira dos 1.000 dólares de
ronda per capila, Note-so: que os tócnicos do !.lStituto Hudson davam
para o Brusil 506 dóluro:s no uno 2.000. Mas o Brasil é um Pais com
lU\ potcncialidude que desconcerta, como no caso, us previsões dos
tél!nicus.
24. O Guvcrou está empenhado cm desenvolver o nível de cm·
prego, ~.:om um crescimento u taxas superiores a 3,5% ao ano,
o:xpo:otmivu que podo:rá mesmo ser superada. O 11 PND espera que
so:jum "riu dos no r"riodo I9751 1979 seis milhões e so:isccntos mil em·
pregos novos, reduzindo-se.: grundemc.:nte a margem de subemprego
nos l!umpos e nu pcrifcriu das cidades.
25. O Bunl!u do Brasil está consciente de que o Pais muitc
espera de SLUI panidptu;flo nessu grande turcfu de buscar, gradual,
mus lirme c denududmncnte, atingir putumures que o coloquem no
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com muito trabalho, c diríamos mesmo com fé, confiança c cntusias·
mo.

Scn"dor õnczu rcprcscntur·mc citadas solenidades. Cordiais
suud"çõcs- Camilo Calazuns de Magalhães- Presidente do lns·
titulo Brasileiro do Café.

26. Queremos, pois, dar o testemunho de nossa presença,
como instrumento de ução do Governo num setor dos mais signincu·
tivos - o sctor do crédito - levando aos empresários, grandes,
mí:dios c pequenos, u certeza de que nilo estão sozinhos. Ao lado
dc:h::s cstú o Banco do Brasil, emprestando seu apoio, na forma de cri:·
ditos adequadamente dimensionados pura u agricultura, u pecuária,
u indústria, o comércio, Nesse mister, não nos esquecemos de oferecer nossa contribuição aos particulares, os profissionais liberais, os
empregados dos diversos setores, pura os quais destacamos também
linhas especiais de crédito, de sorte que a comunidade receba, toda
ela, 0 innuxo bení:nco du presença do Banco do Brasil. Presença
cfctivu, utuul, viva, que se traduz nu criação de estímulos para o tra·
bulho de todos e de cada um, com vista ao objetivo maior, que é: o
bcm-estar da coletividude. Somos, pois, .como Banco do Governo,
instrumento de fomentar riquezas, de gerar entusiasmo, de contri·
buir pura a solidincução da connunçu num amanhã .ainda ~a.is
promissor, pois para isso é: que trabalhamos todos nós, sob u su.bla
orientação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
General Ernesto Gdsel, cujo Governo vem reforçando em todos nós
" convicção de que o Brasil caminha para dias de prosperidade, u
despeito das naturais dir.culdades que vez por outra tem de enfrentar.
Ao entregar u Buquim mais esta Agência do Banco do Brasil,
agradeço ao eminente Governador José Rollemberg Leite a genti~eza
com que nos recebeu eu honra de presidir esta solenidade, alme)an·
do· lhe um profícuo governo.

o SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra
"o nobre Senador Ruy Santos, que falará como Líder.

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Como Lider, pronun·
cia 0 seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O desenvolvimento vem sendo retardado por dois fatores duas grundcs manchas no organismo nacional -o analfabetismo c: a
mortalidade notudumcntc u infantil. As taxas de analfabetos vêm
sendo reduzidas pelo MOBRAL, com a ampliação também da milo·
dc·obru qualincada, enquanto a mortalidade infantil- esta tragédia
brasileira - somente: agora, c:m verdade, começa a ser encarada com
seriedade. No seu esplêndido livro Momento de Decisão, os Pro·
fessores Mihajlo Mcsurovic, de Ohio, e Eduardo Pestel, de
H"nnover, dizem que "a morte de um individuo é uma tragédia cnqu~mto que a mortt:: de um milhão é estatística- e acrescentam~ o que .andam dLtendo os cínicos. Mas a morte de centenas de mi·
lhõcs poderá ~igniti~:ar, muito bem, essa tragédia .sem precedentes
pum o, mundo inteiro ... Cnquanto o coeficiente de mortes na primei r:~ infância, por mil, cm 1964e 1966, era na Suécia de 13, nu lng1a·
1crr" c no Japão 19, nos Estados Unidos 23, na Venezuela 45, no
México 54, c no Chile 107, no Brasil estimava-se cm 105. Segundo o
1BGE, nus C"piwis brasileiras, foram apontadas, em 1972, cifras
"1"rm"ntcs: 119,3 cm Fortaleza; 156,6 cm João Pessoa; cm Mucció,
12M,4; cm Recife, 175,4; enquanto cm Porto Alogre, 58,4; cm Tere··
sin", 70,0; Manaus c Cuiabá, 70,0 c em Arucuju, 38. Temos que rc·
27. Sinto-me particularmente feliz em presidir um Estabele·· conhecer. entretanto, quc·estcs dados- cm decorrência da precariecimento com u tradição de grandeza do Banco do Brasil. Conno em c.Jadc da nossa estatística sanitária, não podem ser levados a sé:rio já
Deus que - com u ajuda dos meus companheiros de Diretoria e do que dispurllttldos, por vezes, os números de um ano para o outro; e
corpo de funcionários da Casa, integrado por servidores do melhor tanto que. no ano anh:rior a esse que indiquei, o coeficiente na Capiquilate, com os quais tenho contudo desde u primeira hora da minha wl amuzoncnse c:ru d; mais de 70, Em Fortaleza, Cuiabá, Recife tam·
gestão- conno em Deus, como dizia, que não me há.de faltar for~a hém muito mais elevados. E vários fatores contribuem pura que não
nem entusiasmo pura, à frente desse grande estabelecimento de cre· mcrcçum l'é certos dados. Assim:
dito, dar o melhor de mim mesmo para corresponder às expectativas
gerais quanto à ução do Banco nu tarefa extraordinária de contribuir
a) u dertcii:nciu do registro civil;
pura o mais rápido crescimento du economia brasileira. E é através
da no>sa rede de agências, espalhadas por todo o Território
Nacional, que podemos atingir esse desiderato, pois é por meio delas
b) 0 óbito registrado em local diferente do nascimento;
que nos chegam as informações, de diversa ordem, de que carecemos
pura os estudos que temos de empreender, e é também por meio de·
c) mortes nos primeiros dias de vida indicados como na·
las que distribuimos o crédito, com o qual se vai fortalecendo u
ti mortos:
cconomiu, na medida que esse crédito gera novas riquezas, cria
novos empregos e contribui pura u melhoria du qualidade de vida do
cid"düo brasileiro.
d) mortes com mais de doze meses referidos como de menos de
Com estas palavras, dou por inaugurada esta vossa Agência do
uno
.
.B"nco do Brasil.

Telegrama enviado pelo Dr. Camilo Ca/a:ans de
Magalhães ao Senador Lo11riva/ Baprlsra:

A Investigação da Or1anlzaçio Mundial da Saúde

Excelcntissimo Sr. Senador Lourivul Baptista
Avcnid" Ivo do Prado44
Arucaju- Sergipe
327/75 - Recebi convite pura participar i~uuguraçilo Ag~nciu
Bunco Brasil e festividades IX Festa LurunJu que se reuhzurâ
naquela loculidadc no período de 13 u 24 corrente u vista disso c con·
sidcrundo que compromissos anteriormente assumidos pura u~uclus
dutus impedem-me viajar meu Estudo nutul encareço cmmcntc

De há muito que o problema da mortalidade infantil inquieta n
todos os estudiosos das questões americanas; cjú em 1961, us nações
do hemisfério, reunidas em Puntu dei Este, estabeleciam como umu
dus meias u serem buscadas pelos pulses do Continente, a reduçilo,.
pelo m~nos ii metade, du mortalidade dos menores de 5 anos, num
pruzo de lO unos. Estes lO unosjd se foram- estamos cm 1975- c
o problema continua inquietante, u mesma tragédia. Dnf u ncccssi·
dudc de umu unúlisc serena, face u dados :ncrecedorcs de fé, cs-
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de l'l6H c 1~72. utruvés de quinl.c projetas, entre os quais um dosEs·
tados Unidos, nu Califórnia; outro no Cunadá, Shevbrook; dois na
Argcntinu, Chuco c San Juan; um na Bolívia, em La Paz e numa
comunidudc rural; um no Chile, cm Santiago e em comunidades
ruruis; três nu Colômbia, cm Cáli, Curtagenu e Medclin, um cm E!
Sulvudor, nu Capital c municlpios rurais; um em Jamuica, Kingston;
outro no México, Monterrcy; e tri':s no Brasil, na cidade de São
l'uulo, cm Ribeirão Preto, incluída a cidade de Franca, e no Recife.
Anteriormente fora feita uma investigação, nu América, cm 1962
1964, onde se apurou que as caructeristicus variavam muito, com di!'crcnçus que impunham exume mais cuidadoso do problema, com
planitieuçào, cm que as falhas iniciais fossem evitadas, dada atenção
a futoi'l que;:, nu primeira investigação, passaram desapercebidos,
como o ambiente citadino ou rural. Questionários cuidadosos foram,
entr1o, o\uborados, O atestado de óbito passou a ter validade relativa:
i: que crianças dadas como natimortos tiveram horas ou dias de vida;
a <:ausa mortis cru imprecisa em certos atestados, donde a necessidade das informações complementares da míie e do hospital; a
subnutrição, qu~: c:ra causa auxiliar, dada, por vezes como causa
llnh:;.,: o peso ao nusccr, demento importante, c então desprezado,
!'oi apurado c conseguido em mais de três quartas partes das criança•·
mortas em Rcci!'c e Ribeirão Preto; a idade da mãe ao ter a criança
que veio a falecer também pesquisada, como o número de filhos e a
ordem da morte: a situação do casal quanto a sua constituição; a pro·
fissào do pai: a assisti:ncia que teve: a gestante; o seu ambiente doméstico. se a morada cru servida com água tratada c serviço de esgoto: a preparação dos entrevistadores; a separação dos grupos estu·
d:•dos em noo-nutal (quatro semanas de vida), post-nco·natal (de 28
dws a 12 meses) e;: os entre um e cinco anos. As áreas brasileiras
foram escolhidas após cuidadoso critério: São Paulo, por ser a Ca·
pitul brasileira de maior desenvolvimento c melhor nível de vida: Ri·
beirão l'rcto, pela vantagem de possibilitar o recrutamento de
pcssou\ de alto nível; e Recife, por estar no Nordeste, a região mais
subdesenvolvida do País, e onde se indicavam altos índices de morta·
Jídadc ínfuntíl.

e

Os projetas brasileiros
Recife,'' ópocu da investigação, já contava com mais de um mi·
\hão de habitantes e 202 mil unidades residenciais, das quais apenas
31,4% Cl)nluvum com abastecimento de água corrente. A cidade pos·
suíu 45 hospitais. dos quais 9 infantis c 36 atendendo tambi:m a
crianças: cru servida por 2.000 módicos, 200 enfermeiros, 450 auxilia·
rcs d~: c:n rermug:em c \50 ussistc:ntes sociais; vale destacar, porém,
que apenas 6\ parteiras diplomadas tinham função em hospitais,
atendida a população por cerca de SOO apvradeiras ou curiosas. A in·
vcstigução nu Capital pernumbucana foi feita nos Distritos de Bcbcri·
bo, Enc.ru1.ilhudu c Casa Amarela com a população de 365 mil habi·
tantos (34% da cidade) c- diz o relatório -com "condições sócio·
cconümicas e culturais representativas de toda a cidade".
O projeto de Ribeiri\o Preto foi realizado em setores urbanos de
Riheiriio Preto, nu cidade do Franca e em outras comunidades
menores, como Bmutais, Brodósqui, Cravinhos, Scrtãozinho e Jar·
dinópolis, com população culcu\udu pura a metade do projeto de me·
nos de 300,000 habitantes. Em Ribeirão Preto, funcionavam, uo tem·
pu da invcstiguçào, 9 hospitais com 1.49S leitos; em Fruncu, dois hos·
piluis com 400 leitos, c, nus outras cidades, um hospital c:m cada,
com " tutu\ de 349 leitos. A úreu do projeto era atendida por SOO mó·
dicos.
No Município de Silo l'aulo, Cupítul do Estudo, foi se\ecionudo
o. Distrito do mesmo nome, onde se encontram 90% du população da
ctdadc; destaca, poróm, o relatório da Orgunizuçíio Mundial du Suú·

do que a população tem crescido impressionantemente sem cor·
rcs~ondênci~ aos serviços d'água, esgoto c moradia. E é esta a populi.l~ao.' ucrc:s~1du com a descida principalmente do Nordeste, que conlnhul ''consideravelmente, segundo ainda o relatório, para a elevada
mortulidudc: infuntil desta árc:u".
lmpreeisiio de dados
A investigação nos projetas realizados no Brasil foi prejudica·
du, cm parte, pela imprecisão de dados, deficientes mesmo. Obser·
vuu-sc:, c: isso niío só no Brasil, .. a falta de uniformidade no emprego
de termos, luis como aborto, nascido morto c: nascido vivo" em
"proporções suficientes pura invalidar muitas comparações, "Numa
apreciação simplista dir·Se·ú que o importante é saber se u criança
morreu ou viveu; um ínquêrito, porêm, não pode ter essa simplicida·
de que pode de,<euractcrizur os dados recolhidos, níio contribuindo
p:m1" luta contra u morte. E tudo isso vinha sendo feito com dc:sres·
peito ou ignorância das normas há tempo baixadas pela Organização
Mundial da Saúde, quanto aos nascidos vivos ou morte fetal, neste
caso, morte i'etu\, ó a morte do produto untes da expulsão, enquanto
o nuscido vivo é o que respirou, pouco tempo que seja, após deixar o
ventre materno. Em São Paulo mesmo foram registradas mortes fe·
tais como mortes ínl'untis, isso foi verificado ató nos Estados Unidos,
o que pareceu justificar - nu crença du Organização Mundial de
Saúde- seus coeficientes de mortalidade infantil serem mais eleva·
das que nu Europa. Por outro lado, cm cinco dos projetas executa·
dos 10% ou mais das mortes verificadas dentro das primeiras quatro
semanas não Coram registrados.
Houve tumbóm a anotação de falta de dados quanto uo registro
civil. Em mais de um projeto, apenas 5% das crianças mortas tiveram
registrado o seu nascimento, o que dificultou a comparação. Mesmo
apelando, como se apelou, para a certidão do batismo, anotou-se o que sabemos bem - e compreendemos- que além de existirem
casos com butismo tardio, o morto não havia sido batizado. Mesmo
porí:~1, com esta deticíénci~ de dados, apurou-se que as taxas de
nutuhdudc por mil habitantes foram de 41.6 em Recife; 25.6 em Ri·
beirão Preto; 30.9 cm Franca; e 24.8 em São Paulo, o que confirma a
prolificidude da mulher nordestina, onde os processos de limitação
da nutalidude são pouco usados, Como se verificou em São Paulo, a
taxu de natalidade caiu de 33.S por mil habitantes em 1961, paru
26.3, c, em 1970, houve uma redução de 21% cm 10 unos.
Por sua vez, nos casos analisados, nem sempre a informação médica !'ui possível; em Recife, por exemplo, apenas em 57.0 dos casos
isso foi conseguido; já cm Ribeirã.o Preto apenas nove famílias não
foram \ocu\izudus pura os dados complementares. Isso sem falar nus
dificuldades criadas pela migração interna, com nascidos c mesmo
residentes numa localidade c o óbito verificado em outra. E nem ó
bom !'alar nuqoe\cs outros casos em que a autópsia não confirmou a
causa mortls indicada no atestado.
O peso ao nascer
As invcstiguções quanto a mortulidadc infantil revelaram cifras
elevadas de crianças mortas no período neo-natal com peso ao nascer, inft:rior a 2.500 gramas. E isso se verifica, c:m grande pur~c. como
dccorri:nciu du subnutrição materna no pcriodo de gestação. Assim,
nu Guatemala, o !'ornecimento de alimentação suplementar a míie
\'cz com que o peso mi:dio du criançu ao nusccr passasse de 2.960 pu·
ru 3,330 grumus. E uqudu subnutrição repercute níio só no estudo
l'isíco do filho como no seu desenvolvimento mental.
1-lú impressionantes dados a respeito, quanto u rc:percussilo, na
vidu futura, por cssu dcficiéncia, Pussou-se assim u calcular us taxas
de mortulidudc nco-natul, seyundo o grupo de peso uo nascer.
Nos projctos realizados no Brusil, não foi possfvel tor·se este du·
do cm ~.:cm por cento dos cusos; nssim, cm Recife, só cm 46.1; cm Ri·
boi ri\ o Preto H1.0; cm Fruncn 61.3 cem São Paulo, 73.6. Mus, mesmo
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pos ~o peso ao nascer ~c I.\ 00 a 1.500 gramas e de 1.600 a 2.000 gramas, foram rclutivuml!ntc cll!vudos", o óbvio, uliús.
N~s projctos realizados pela Organização Mundial da Saúde,
no Brasil, apuraram-se os s~:guintcs dados quanto aos óbitos de crian·
çus menores de cinco unos: no Recife, cm menores de 5 anos 29.3 por
mil habitantes: etn menores de um ano, 91.2, por mil nuscidos vivos,
hi pur huhituntes: d por nascidos vivos. Em idade neo·natul, 35.3
por mil nascidos vivos, Em Ribeirão Preto, respectivamente, 10.9,
4J,llc ::!4.0, Em Franca, 19.4, 71.5 c 36.9, Em Silo Paulo, 17.7, 65.1 e
.U.7. Hú diferença entre estes dados- é bom destacar- c os oficiais
Uos serviços du Saúde Pública c estes sempre elevados para mais.,.

respiratório. m10malius congtnitas, cuus~s perinatais, afcções mater·
nus, lesões devidas no pnrto, doençus du pluccnta e·do cordi\o, molés·
lia hemolítica. <tfccçõcs anóxic:tts c hipóxicas além de outras de peque·
no vulto.
A deficiência alimentar h.:m sido apresentada como a causa
prindplll d11s ui tas cilhls de mortalidade no Brasil: e com razão, levundo·M.: em conta a pobreza nacional c o número alto de pais que
vivem ii busc de sa\úrio mínimo. Assim, no Recife, as mortes por
deliciêndn nutricional upurccctn com a cifra de 34%, contra 12.2 em
Ribciri1u Preto, ::!1.6 cm Francn e 17.2 na Capital de Siio Paulo,
pcs<~nlio u pobreza nordestina nu clcvu.ção do seu coeficiente; molêstius inl'ccciusus, cnlre Recife. Ribeirão Preto, Franca e Silo Paulo
rc>pcclivnmcnlc, 23.4, 5..1, 7.1 c IU, convindo nilo esquecer que a
deficiência
alimcntur torna a criança m~tis fn1gil à aç5o das graves
O Sr. Heitor Dl~s (ARENA- Bahla)- Permita-me V. Ex• um
infecções: mol~stias do sistema nervoso, 3.5, 2.5, 1.2 e 3.4 respectivaaparte. (Assentimento do orador.) O discurso de V. Ex• enfoca um
mente: moléstias do upotrc\ho respirutório- e aqui é bom niío esquedos problt.:mas mais sérios do nosso Paíii. E as cifras que V. Ex•
cer a cunlribuiçi1o da poluiçilo 29.6, \3.0, 13.4 e \8.0; anumolias
apresenta têm uma horizontalidade marcante, Esses números,. no
congênitas, '1.7, 2.6, 2.9 c 10.2; certus causas perinutais, 36.0, 29.4,
yuc diz respeito i1 mortalidade infantil, não se circunscrevem tts
40.3 c .17.9; docnç"s d11 mãe, 0.4, 0.2, 0.4 c 1.0; lesões devidas ao
zunus chnmudas subdesenvolvidas: não estão situadas, apenas, no
parlo, 1.4, 1.0. 1.6 c 1.9: afecções da p\acentn e do cordiio, O. 7, 0.6, 0.::!
Norte do l'uis ou do Nordeste. Vemos V. Ex• citar o Estado de Silo
c
0.5; moléstia hcmolitica, apenas cm São Paulo, 0,3; afecções nnóPaulo, relucionundo, inclusiv~, cidud~s da mais alta importância.
xicus
c.hipóxicas, 6.::!, 6.~. 9,6 c 6.7: c imaturidade 22.2, 17.5, 23.0 e
Chega-se, então, à conclusão, em face do progresso do Brasil, que
20.3, onde hit participação, naturalmente, da deficiência alimentar.
nilo se pode discutir nem n~gar, de que tem havido niío digo descaso
Mcrcct: utcnção, nesta informação, o número elevado de mortes por
nHis pouca c;nfuse da Administração n1.:sse sctor tão importante da
tét:.mo,
nu nmioria à infecção pelo cordão. com taxa alta de óbito por
v.idu n"cionul. l'or isso, bato palmas às últimas declarações do ilustre
surampo c tétuno no Rt:cifc, c vtarios casos de câncer, em São Paulo,
Govcrna~or Paulo Egydio, de São Paulo, quando acentuou, falando
Nu Uenciência nliment<ar, convém não csquc:cer, por outro lado, qu~
ia Imprensa fu1. poucos dias, que se tiv~sse- por contingênc,iu de
o
problema nito é só du quantidade de alimento, mas da qualidade,
vcrbus orçamentárias- de optar entre a construção de uma segunda
pista da Rodovia dos Imigrantes e cuidar de assuntos diretamente onde se dcstotca :tUM!ncia d..: amumentuçào materna nos primeiros
liga~ns à periferia de São Paulo, nilo teria dúvidas de fazer a suu · meses: u Ucliciênd~t de: recursos médicos ussistc:nciais, mormente ã
opção pela segunda parte do dilema. Isso demonstra a sua sensibili- gcstuntc, é outro fator, como a falta de educação sanitária na mãe c
dade de governante e de homem público. Silo tuis, em verdade, as os fatores sócio~cconómicos QUe int~rfcrem na mortalidade.
A situação dos pais quanto à constituição do casal - os pais
grundes carnudas atingidus, sobretudo, pt:los pequenos salários, pelo
des..:mprcgo. p~:lo ganho de biscates,, de que muitas famílias vivem- dos mortos examin:tdos - foi apurada cuidadosamente. Assim, no
Recife, dos óbitos. apurados conseguiu-se levantar, com precisilo,
nfto podem obter os meios necessários à sua nutrição! E as mulheres,
conscyUcntemcntc, são as que mais sofrem, sobretudo as que se en· esta situação: em 76.4% dos casais 42.3 eram casados, 34.1 com
uniito livre c com mãe somente \6.H%; cm Ribeirão Preto, em 87.8%
contrwn cm estudo de gestação- eu este fato fez V. Ex• referência
cspcciul - ussitn como as crianças que hão de nascer desses ventres das famíli<as, H1.2 crum cusudos. E u diferença entre Recife c São
P:tulo, onde tt pobrez~t contribui até pura o não~cusumcnto, mesmo o
ubso\utamentc desnutridos. Desse modo, quero congratular-me com
religioso, com 6.7 de união livre e com mãe somente 10.5; em São
V. Ex• pelo seu discurso, pela seriedade com que tratou da matória,
Paulo, para 88.4%, respectivamente 72.7, 15.8 c 10.0. Quanto à
unindo its puhwrus números estutísticos que, quando nada, scrvirilo
pura alertur a consciência dos governantes brasileiros. Muito prolissiiu do pai, em Recife 40,9% de trabalhadores, pura 53.2 em
obrigado a V, Ex•
Ribeirão Preto, 54.4 em Franca e 49.0 cm Silo Puolo. Nos dados so,
bre a cducaçiio ~a mile - falar também importante - apurou-se,
O SR. RUV SANTOS (ARENÁ-Bahia)- Agradeço u V. Ex•
cm Recife, nus mortc:s em idade neonatal, que as mães apenas com
o honroso aparte. Mais udiantc, no meu discurso, V. Ex• verá, pelas
educuçrto primária eram 49.1% c sem instrução alguma 41.4%: t: mt
so\uç<ies que proponho, como tem huvido descaso por parte du
pós-neonutal, respectivamente, 66.7, 70.0 e 59.7%, Nos projetas iad"dministruçito pública.
no-mn~ricanos não só no Brasil, mas em todos os treze países, che·
Continuundo, Sr. Presidente, diferenças entre os dados oficiais e
gou-sc ü conclusão - o que surpreendeu - de que foi elevada u
aqueles do inquérito, que o Relatório atribui à deficiência do registro
mortulidu~e no per!odo nconatu\, em filho de miles com educuçilo sc~c nuscimcnto- deficiência de 9,5% cm São Paulo - e a inclusão
cundílriu ou universitárias; já as mortes no perfodo post-neonntul
nos d"dos de mortos não residentes nus áreas projetadus. E diz o reluforum, em grundc: maioria, em filhos de miles sem nenhuma instrulo du Organização Mundiu\ da Saúde: "as tuxus de mortulidude, nus çUo, onde pt:sou a deficiência alimentar eu cu usa por moléstias infeccinco íarcus de projeto do Brasil, variavam de maneira considerável,
ciosas.
dcs~c um" cifru rc\utivamente buixu, na cidade de Ribeirilo Prelo,
utí= outrtt muito c\~vuda cm Recife;" nas áreas estudadas no Estado
Ao ludo, pori:m, do grau de educação, foi destacada u residência
de São Paulo, os resu\ludos cm Fruncu, 300 kms de Ribeirilo Preto,
dus criançus mort"s. Moradas sem serviço de úguu tratada, em Recisão bem muiorcs que uque\cs desta úllimu cidade. Merece destaque,
\'c, nos l'u\ecidos cm idude neonulul, 77 .3%, e em idade post-nconutul
uind", a usccnsilo ~a mortulidudc infantil no Estudo de Silo Paulo,
HM.H%: cm Ribcirüo Prelo, r~lpcctivamente, 54,3 e 69.9; em Fruncu.
que pa.sou de 75,9, em \966, paru 83.6, em 1970, enquanto, em dez
54.1. Aindu foi unotudu u ausônciu de serviço de esgoto, A fullu de
unos, as luxas de mortulida~c. por mil hubiluntes, culrum em 21%,
ussistênciu médica nu gravidez foi tumbêm assinalada, sendo que cm
Rcci\i:, 4::!.6% não tiveram nenhuma, em Ribeirilo Preto 18.9, em
Francu 29.6 e cm 'SUo Puulo 25.2%,
As cousos do mortolldodelnfantll

O relatório du Orgnnizuçilo Mundial du Saúde apresenta ns seguintes cuusus de mortu\idudc: infantil: moléstius infecciosas, dcficiên ..
cia ulimcntur, molé!ilius do sistcmu nervoso, moléstias do upurclho

As conclusões do Relatório
O Relatôrio conclui com us
infuntil:

seguinte!~

cuusus da mortulidude

-338I• Dcõcii:ncia alimcntur, donde a rccomcndnçilo para que as
mues rcccbum alimentos suficientes cm qualidade e quantidade pura
que pussum produzir nlhos sãos.
2'-' Dcliciêndu u\lmcntur com uçào sinérgicu nas mortes causadus ror moléstias infecciosas. As estatísticas sunitúrius têm que ser
pcrfeitus, sem o que nuo se contarú com dudos suficientes para cn·
frclll<~r u problema da morwlidade; inclusive precisão nos atestados
LJuanto íts causa morlls.
Jv As cifrus elevadas de morte por moléstias diurrí:icas e por
surnmpo u indicarem "' necessidade de atenção maior nos serviços de
ubustccimcnto de úguu e na vacinação.
41• A elevada cifra de morte por condições maternas recomen·
da um~t assistência cuidadosa à gestante.
5• A mortalidade por tumores malignos - isto foi verir.cado
cm Sito Paulo - requer maior cuidado no exame da criança, com
liiugnóstico precoce do mal.
O Relatório faz ainda as seguintes anotações:
11• A mortulidade infantil no meio rural é mais alta que nu
cidudc.

2'' Apurou-se que o número de óbitos é mais elevado em filhos
Uc mflcs- c chamo a atenção da Casa para esta parte - éom menos
de 20 anos ou mais de 35, ou com partos seguidos, donde a propor·
cfll> clcv<~da de mortes após o quarto lilho.
·
J•> A alimentação no seio é fato r importante no combate à mo r·
tulidadc, mas se apurou que 52;5% das ciranças que faleceram no
período post·ueonatal tinham recebido leite materno durante um
mi:s ou mais: no Brasil, entretanto, foi bai~o o percentual, sendo que
26,K em Recife c 37,9 em São Paulo.
41• · Hii necessidade de melhorar as condições de moradias.
O Sr. Helvídio Nunes (ARENA-Piauí) - Permite V. Ex• uma
ligeira intervenção'?
O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla)- Pois não.
O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA-Piauí) - Apenas, para dizer a
V. Ex• ~ue nào concordo, inteiramente, com as conclusões desse re·
la tório, pois, entre as causas que provocam a mortalidade infantil,
não pode deixar de ser arrolado, absolutamente, a má distribuição de
renda no Puis,
O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahia)- A mâ distribuição
de renda foi feita e, m1s minhas conclusões, apuro-a também. Os
dados estatísticos indicam que a responsável por dois terços da mor·
talidadc infantil i: a má distribuição de renda. No Brasil, eles indi·
c:> rum igualmente este fato no seu relatório e se referem às moléstias
infecciosas, porque os técnicos voem aquilo dentro daqueles dados
precisos. Eles sabem que o que contribui para as doenças infecciosas
i: u dclicii:nciu alimentar; enfraquece-se o organismo e a doença se
instnlu com mais l'ncilidadc, e mesmo a imaturidade, o problema do
menino de bui,..,o peso, tudo isso é subnutrição, o que, aliás, o relatôrio teve oportunidudc de destacar.
Providências a tomar
Sfl<> altos. assim, os coeficientes da mortalidade infantil entre
nús, principu\mcntc se h:varmos cm conta que, no meio rural, silo
mais dcvados, gritantc:s mesmo. Daí as providências que o poder púhlh.:u tem 4uc lOmur com u inflmcia, u fim de reduzi-los, numa
cmnpunhu de mpbi\izuçào geral.
O Sr. Orestes Quércla (MDB-Silo Paulo)- Permite V, Ex•
um upurtc'!

O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla) - Ouço o apurle do
nuhrc Senador On:stcs Qu6rciu.
'
O Sr. Orestes Quêrcin (MDB-Suo Paulo) - Acompanhei o
rm:im:inio t.lc V, l!xt, 110 4UU\ l'orl\111 SU\icntudos dados relativos UO
Estudo Lh: Si\o Puulo. llcrduc-mc cntrur no discurso de V, Ex•, que
prununciu colllll Lidcr do Govcmo, puru lnmentur o que ocorre no
meu Estadtl, Realmente, Sào Paulo é bastante desenvolvido eco·

nomicamente, mas tem um drama prof"ndo, no que tange ao proble·
ma de Saúde Pública. Os dados de V. Ex• são absolutamente verda·
deiros. O Secrcti~rio da Saúde do Estado de Suo Paulo está aprcensi·
vo com essa situação. Minha preocupação i: quanto ao fató de S. S•
ter solicitado uma verba considerável para o setor Saúde Pública e o
Governo do I!stado autorizado simplesmente a metade: de 3 bilhões
paru I bilhiw e meio. Penso que, pelo anúncio do Presidente da
República, no que se refere à distensão no campo social c da saúde, o
Governador do Estado nilo está sintonizado com o programa. Em
SUo J):1ulo, cortam-se verbas exatamente nos setorcs da saúde c
~r.;ociul.

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla) - Agradeço o
aparte, e dou razão a V. Ex• Acho que se há problema prioritário na
Administração brasileira é o da assistí:ncia à infância, e não r.co tilo
somente nos de menos de um ano de idade. Vou mais adiante,
porque só com um amparo bem feito ao menor, ao lado da melhoria
de renda - faço questão de destacar - pode·se evitar o apareci·
menta dos murginuis~ dos desajustes sociais, que daí se originam em
grnn1.h.: parte.
Lamento que São Paulo, que é uma nação, como os paulistas
dizem com orgulho e nós aceitamos a designação, não tenha os re·
cursos necessários, ou não os possa dar à assistência à infânCia, lá.
Estas, as minhas sugestões ou providências que ousaria apresentar:
a) a situação económica do país é responsável, isolada ou
ussociudu, mais ou menos, por dois terços dos óbitos em criançus de
menus de um ano.- Assim, nobre Senador Helvidio Nunes, o prohlema da distribuição ·de renda, que,está ligado à situação do pais
nuo foi esquecido.- Dai se impõe um esforço maior para pôr r.m
aos desníveis regionais e sociais. O Governo Federal está atento a mâ
distribuiçilo de renda no arasil c se empenha cm torná-la mais justa.
A maior parle da população brasileira, porém, é assalariada e, quase
toda ela, a base do salário mínimo, que está tendo õxação mais
adequada c suplementada por medida recente do quarto Governo da
Revolução. Háuinda, entretanto, muito o que fazer, c muito mesmo,
pode ser !'cito.
b) ligado uo problema do salário, como fator da mortalidade,
hi> o de rcsidi:ncia. A maior parte das moradas dos trabalhadores é
servida por úgua não tratada, o que contribui para as moléstias de
origem hídrica: c quase nenhuma ligada a serviço de esgotos ou aten·
dida por l'ossus. O saneamento básico, que conta com· programa cspe·
ciul, curccc llc dimunizuçào com prioridade face aos dados esta·
tisth:us.
Hi> umu cidudc, por exemplo, em que as moléstias de origem hi·
driea ti:m índices mais elevados -ela deve forçosamente ter priori•
i.laUc sobre ~.;utras cidades cm que ISso não se verifica:
·
c)· cnquunto, porém, isso não se dú, uma campanha de educação sunitáriu pn:cisu ser feita a partir da escola, com palestras utJs
pais dos ulunos, alertando-os quanto aos riscos' da falta de higiene e
uoN cuidudu~ yuc a criança requer, bem como a gestante:
d) u mi> ulimcntaçt.o da gestante, não só quantitativa como qua·
lit<>livnmente, é fator preponderante na mortalidade da prole: justa
assim, segundo foi anunciada, a disposição do Governo Federal de
auxiliar a gcst:mtc cu criança, esta ati: o quinto uno de vida, com ali·
mcntu complementar e ad'equado. O leite materno precisa ser dado
atê depois do s~:gundo 111ês,
O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Permite V, Ex• um
adenda u c>~e truhulho'! ~o tabu nu nlimentuçilo,
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) - Peço uo nobre
urm.lur que c~.mcluu o seu discUrso, pois jü terminou o pcriodo dcs·
ti nado :1u l!:\pcdicnte.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahln) - V. Ex• me per·
lluc, mas estou conduinUn- fultum upcnus dez linhus.
c) u assistên~:ia sunitúrin l1 gestante prccisu ser l'citn. O rutor
r:cunúmico, nf1o s~·J r~:glonal como individual, tornu-u prccúriu: os
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ohtcvc durante a gravidei.. Por outro ludo, ante u deliciênciu de
m~Uicos, mormente no meio rural, deve ser feito o censo das apura·
Ucirus ou curiosas- os dados de Recife sUo impressionantes- con·
vo~omndu-as u pequenos. cursos nos postos de saúde, orientando-as
<fUllnlll itllssisti:ncillliO purtu. Mas, por outro ludo, i: preciso ser fcitu
umu campanha de utcndimcnto i1 criunçu, mormente as de peso de
menos de 2.500 grumas ao nascerem;
O os serviços de eslulisticus sanitárias devem ser aparelhados
com u lim de.: contar o Poder Público com dados seguros c preciosos
11 sua ;u,;ilo. Umu campanha cm favor do registro de nascimento aos
médicos nos primeiros dias de vida se impõe, como também devem
:;cr prupurciunados aos médicos elementos de orientação pura u lu·
vnuuru <lu utcstuuo uc óbito. A falta do registro c a imprccisuo
Ui;.lgnústica tormmun os dados por vezes irreais:
·
g) as miics uc menus de 20 unos c de mais de 35 precisam ser
ulcrtmlus quanto as dcficiimcias vitais do produto concebido. Esc\are·
c~:mlo·aS uinc.la quanto à" n~:cessidade de cspaçp maior Ugravidez: u
c:onl.!'cpçno notes de refeito o organismo materno quanto ao parto an·
terior é fato r apurauo nu mortalidade infantil.
,\ exemplo <lo que se procede no combate uo analfabetismo, que
conta com rccurNos próprios para sua erradicação, há necessidade de
sl!r criado um fundo de assistência à maternidade e ia inrãnciu, que
atenda os Estudos c mesmo os municíp.ios com suprimentos de ver·
ha•c uricntuçào pura a redução da mortalidade infantil. A munchu,
liLie aí cNtú é que não pode: continuar. E a tragédia continuará, mais
trúgicu. se nada se fizer.
Em IH50, um terço da populaçuo brasileira era de cscruvos. Até
hit pouco, os escravos do analfabetismo eram quase em igual
númc:ro. Os pequenos escravos da morte precisam, porém, ser liber·
talius. Hú necessidade, assim de outra campanha abolicionista
contru essas escravaturas: a do analfabetismo e a da saúde, pura o
Brasil, só ussim, se tornar maior. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiumard - Evundro Carreira- Jarbas Passarinho Pctrõnio Purtclla - Agenur Maria - Domlcio Gondim - Milton
Cabral- Paulo Guerra- Arnon ue Mcllo- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso - Eurico Rczcndc - Gustavo Capunema - Itamar
Fmncu -Ac'Cioly !'ilho- Mailos Lcuo- Tarso Outra.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesu, re<iucrimcntos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretúrio.
Srto lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N•408, DE 1975
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro transcriçttu nos Anuis <lo Senado do Editorial de O Globo, edição de 16-9-75,
sob o titulo Concentração Industrial.
Saiu lias Sessões, cm 16 de setembro de 1975,- Oslres Teixeira.
REQUERIMENTO N• 409, DE 1975
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro ·transcriçttu nos Anuis do Senado da Confcrônciu do Dirctor-Gerul da
Rcuc Globo uc Telcvisil\l, Wulter Clark, ieita perante u Escola
Superior uc G ucrra.
Saiu uus Sessões, cm 16 de setembro de 1975,- Oslrcs Teixeira.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os requerimentos
lit.los vf1o uo cx.umc du ComissUo Diretoru.
Estilo presentes nu Casa 51 Srs. Scnudorcs, Há número rcgimcntul puna votw;ào.
Pussu-sc í1
ORDEM DO DIA
item I:
VutHçilu, cm turno único, do Projeto de Lei du Câmuru
n" ~5. uc 1974 (n'' 2.2H3·C/70, nu Cusu de origem), que torna

ohrig:atóriu u discriminação visível dos elementos que entram
na composição dos produtos alimentícios, e .dú outras pro·
vid~ndns, tc:ndo
Pi\RiiCERES, sob n"s 409, de 1974, c 131, de 1975, da
Cumis~flll:

-de Saúde, I• pronunciamento: fuvorúvcl com as cmcnuus que apresenta de n"S I c 2-CS: e 2• pronunciamento:
cuntrí1rio.
Em votuçiio o projeto.

o Sr. Gllvan Rocha (MDB- Sergipe)- Sr. Presidente, peço a
palavra para cncuminhur a votação.
o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao Sr. Scnuuor Gilvan Ruchll, paru encaminhar a votação.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- Sergipe. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trutu->c de um projeto que criou polômica, quundo foi
cxuminudo nu Comissão técnica, Cque merece uma série de comentá·
rios. pum que esta Alia Cusu nuo perca a oportunidade de maior
protcçüo ao consumidor.
Em países outros, sabe-se que o consumidor _é absolutamente
protcgiuo por quem uc direito, pura que se evitem equívocos, às
wzcs nocivos it sua saúde. Este projeto de lei nada mais faz do que
reforçar css:t protcçào popular, aperfeiçoando o que o Decreto-lei n•
9H6. uc 21 uc outubro de 1969, reza sobre o assunto. t. um projeto
ubsulut:tmcme singelo, nuo devendo haver preocupação por parte
lias indústrias. pois nuo fará modificações de vulto na comunicução
uo l'abricuntc com o público, ou seja, nu embalagem do produto.
Mas, uo mesmo tempo, nu sua singeleza é um projeto absolutamente
útil puru o cunsumiuor, . que ficará mais protegido de ulguns
equivm:os, pois l~:rú. na embalagem, de uma maneira clara e
suficiente, tuua a composição do produto que vai adquirir,
Cito, apenas um exemplo, a fim de que cstu Casa possu verificar
u justcz:1 uo projeto: as pessoas diabéticas, que não podem, evidentemente. consumir todo tipo de alimento, terão, especificamente, nu
c:mbalag~:m Ucssc:s produtos, os dizereS claros e não dizeres em có·
Uigll, cu mo estmnus acostumados u v~:r: edulcorunte X ou XY. esta·
hili1.mllc ~.:om nome cm código. o que, evidentemente, não faz com
lJlH! c:~sc consumidor saiba o qu~:~ vai ingerir.
Por isso, por sua simplicidade c porque, afinul de contus, não
hit nenhum impcuimonto à sua aprovação, é que o MDB, alóm de
votm ruvoravelmc:nte uo projeto, faz um upclo aos Srs. Senadores,
cm nome uo consumidor brusilciro, paru que scju aprovado nu
integra.

o Sr. Adalberto Sena (MDB- Acre.)- Peço a palavra, Sr. Presitlcntc, para encuminlmr a votnçào.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a puluvru o
nobre Scnudor Adalberto Scnu, pura cncuminhur u votução,
O SR. ADALBERTO SENA (MDB- Acre. Para encaminhar a
votação. Sem revlsilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho sido, nesta Cusu, quase que ininterruptamente, membro
du Comissão de Suúdc:, mus duns circunstâncias me impediram de
tomar purtc nu uiscussuo c nu aprcciuçilo desta mutériu naquele
úrgilo, 1;ucr cm sctombro de 1974, quando ela fui, pela primeiru vez,
cxamindudu, época c:m que me encontrava cm campanha el~:itorul no
meu Estulio c. pela segunda vez, cm 15 de maio de 1975, data cm que,
como todos subc:m, uindu c:stuvu sujeito ao regime de reclusão
uomiciliur. conseqüente à cnformidude de que fui acometido cm
uhril. No cntunto, c:u dcscjuvu c;.;pressur o meu ponto de vista fuvorú·
vcl u este projc:to, coc:rcnte, aliás, com pensamento anterior, quando
tive uportuniuadc de ler us expressões do Rclutor, Scnudor Fuusto
Custeio-Branco, quunuo foi o projeto, pela primciru vez, cxuminudo.
S. Ex• diziu:
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t~nt.:i:~ dc~t:t (\mli~~;'lll, enaltecer ou rccolncnU<~r u oportuna
1\ll.:liitf:t pr~.:conitad:t IHI projeto. unw vct. qu~.: elu contribui
!.!l'l.!tiv:lllll.!ll\c para amplhtr a úrl!a de ~.h:l'~.:su c prot~.:çrto da

'alalc lhl fhn·,l.
Or:t. Sr. Pn:~iUI.!ntc. 1.1 nohr~.: Sr. S~.:nador Gilvun Roch~1 jú pôs
hcm 1.:111 1.!\'iti~n~.:i:t e!'ISI.! :tspecto. Hú ncccssidndc que o povo scjn nmis
hcm ~.:sclan.:cidll, lJUI.! no próprio flllUI:.uncnto do produto conste
•llgunw coi~:llJlll.! ll l'w.;u conhl.!ccr hcm ;.u.Jui\o de que vui ulimentur·sc.
Pllr ma i~ n:~p..:it\1 I.Jlle ~.:u tcnlw ~~ opiniUo dll meu nobr~o: CoiL.:!W.
Scnadltr Ruy Smlllh, nrto po~so act:itur o urg.uml.!nto li na\ do parecer
Uc S. J..;,~. dL.: quL.: ll c~.msumiUur nem sempre tem condi~;Uu ran1
entcnder o que vui c.xprcssll no alimento c:\posto. Om, essa cxpresstto
··ncm ~~.:mpr~.:" lJUer ditcr o quê'! Que, cxc~:pcion;.lllllt:nt.:, o
~nnsumidor nÜll tem css;.1s condiçô\!s, rnas nUo r!, absolutam"'cntc. u
rl.!gru ~~.:mi.
l'ltr estas r:11lH:~. tumh~m me munifesto l'o!voruvclmentc uo
prtljc\t),

O SR. PRtSIUE:'>iTE (Magalhães Pinto) - A Prcsidôncia
ol projeto Cl'liSI~Hl d:t Unt.:ln do Diu da sessão de 15 de
:~h ri! do l.:llrn:ntc mHl. tendo . . ido '11:1 discussão adiada face tt upro~
v:u.;illl J"'Chl \'lt.:llllrio do RclJUcrimcnto n11 157/75, do Sr-. Senudor
Fran~~~ ~vf,lllhlftl, snlicitandu o rct:xumc da matériu pela Comissão
de Sulttl~:.
O llrg;'ln té~nk,l, 1.!111 ,~.:gundo pronunciumento, munifcstou-s~:
Cllntrúrin t1 <lpro\':~~o,:uJ Uo projeto, o qual deveria ser, assim,
~~r~JLii\'i.IUonos termos dn art. 27~. do Regimento Interno,
Con~ider;tndo, cntretunto, que se contrudizem os pareceres
proferidos pckt ComissUo cit;.u.lu, a l)rcsidénciu resolveu submeter o
projeto l1 dclibenwtm do Pl!.:núrio. ,\ matéria constou, então, du
Ordem do Dia de 14 Jc agostu último, quando teve a discussão
:tdiudu, a requerimento lJo Sr. Scnador Franco Montoro, pura u
scssrtu de I~ do corrente. Nesta data, foi u discussão encerrada c a
Vtll;u.;itu aUhldi.t por f;.tllu de quorum.
Em vot;u;rto o projeto.
O Sr. Ruy Santos (ARENA -Bahia)- Sr. Presidente. peço a
palavnt para cnc:11ninhur a votaçt10.
c~elurc~.:c qu~.:

Hll

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u palavra
nohrr.: Líder S~.:nudor Ruy Santos, para cncaminhar u votusão.

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahia. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quando esse pro·
jcto cmrou nu Ordem do Diu c o nobre Senador Franco Montoro
pc.:diu novo parecer da Comissão de Saúde, tive oportunidadt: de dur
:~s r<ltôes pelas quais u M~tioriu não o aceitava.
O proj~:to vis;.~ u LJUe'! ,\tribuir ao consumidor uma lisculizuçào.
TuUocunsumidor é um fiscal natural daquilo qut: t:le compra. não só
l.!lll preçu,~.:umo 1.:111 composição.
Sr. l'rcsidcnlc, o Decreto n' 9~6 trma da questão dos alimentos,
regulando a rotulagem, cstabdeccndo qualidade, natureza, tipo,
Jclini~ito, dcscri~i1o c clussiõcuçilo do respectivo padrão de unidade,
c do registro nu Saúde Pública. ~ um decreto longo, estabelecendo
in~.:lusive ~.:omo se !':.11. u lis~.:ulizuçào, u uprct:nsào, etc.
Om, disse o meu eminente colega, nobre Senador Gilvan
Rodw, que o projeto aprcscnlildo i: simples e dá paru qualquer
pc!>sun nutur. Nr10. Apenas a detcrminuçào visivc:l dos e\cmcntos que
cntr:un nu composição do alimento, sua natureza, qualidade e tipo.
Isso pm.ll! n~o cstur muito hem no entendimento de boa parte du
pupuluçrtu que consome.
Tive orortunid:u.Je de dizer, aqui, da última vez, c insisto hoje,
liUe hú unos, lJtlilndo ainda no Pul(u.;:io Tiradentcs, impressionei-me
I.JLIUilhl ao problenlil de remédios manipulados no Brasil. Adquiri
vítrios prot.lutus c mundci cxaminl1·los cm \uboratório idôneo. Os
dutlus indkutlns nu bula, os percentuais das substüncius que dcvium
constur crun1 hcm nmis buixos que aqueles indicudos, principalmente
nas vitaminus.

Sr.

Pr~.:sidcnt~.:,

:linda me IL.:mbro lllUÍtu hi.!lll de que um desses
c\tr:\lo de fígado- naquch1 ~ptlc:t esta v:~ nu mud;t a
nH..:dicw..;:hl de e\traltl t.ll! fig:~Uu- 1.! u infnrmacrto dlll:thoratúrio flli
:1 nwi~ dtllllrtha, lcvanllll-1111.! a pmpor :'1 C:'11nar;.1 ·- tendo ~ido
;uemlidtl - ;.1 cri:u;ito de um lahnr:ttllrio de ~.:untrolt.: dc drogu~.
Ctlllll'tllc lJUC nwrrcu . ..\1.111i v~nt d:tr um di.!pt)iltH.:ntn ~rucl: enquanto
11 prll,ÍC\tl Clll tramita~o;:'ltl, liS Juhl1ra\ÚI'il)~ lil.l!r:tll1 lllllu I'Wfi.l itllp!o!di·
lo, 111:1~ ele :t~;dltHI vir:uu.ln h:i, Mas. \amcnt:tvclmcntc passtl\1 ;t ~l·r lt:i
llhll'l1l,
,
l'llrtanto, nàtl ~ isso lJUC v;,tl tornar o ulimcnlll pun1, ptlr<.lLIC nu
seu rútultl pndcr;'t cun~wr u cxist~ncia de v;'1rios elemento~ l'OilHI '-i;
t:nninas. ~<~is min~.:n1is, 1.!\e: u Cllll:o.umidur cumpn1. conto I.!Uillpr:t o
rcm~Jio. c no cxamim1r ver:'! que ni1o existe 1H1lla tio ununciatlo.
Por esse motivo, Sr. Presidente, nu1ntenho o ponto de vist;.~
anunciado nil primeira ÍIH.:Iusi111 do projeto na Ordem do Dia. StHI p~.:1:1 su:1 rejciç:'ttl, ugoru Ctllll base tHl SCI,!Undu part:t.:l!r da Cnmiss:'tu Ue
Saltt.lc, ;tpt.:lli.IS cnm o Vlllll contr{trio do llllhre Senmior Gilvun Rodia, (Muito bem!)
prl•par:tdo~ ~.:ra

O Sr. Heitor l>ias (ARENA-Bahia) - Peço " pul"'"" pura
a \'IJ\;.tt,;;lll, Sr. Presidente.

Clt~:llnínlwr

O SR. PRESIDE:'>iTE (Magalhães Pinto)..:.. C<lllccdo a p:~lavra
an nohrt! Scn:tdor llt!itor Dias, para t:lll.!:tlllinlwr <~ vol~tçrto.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahin. Para encaminhar a >o·
la~ào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~. Scn;tdlHcs':
Ao l:tdo d:1:-. ra/.t1c~ jú invncudas pelo nobre Líder. sintlHill!
lamh~m na tlhrig:u,;ütl U~.: dit~:r lJUI.! vnl;.triu cnntr:1o proj~.:tu. pcla rc·
d:t~'iH• do Jl1'l1prio :trt. f,,.,
Por nwi~ yue :-.c lJLicir:t ver unw tinalidadi.! alta t! important~.: cm
henel'icio 1.h1 intl•rc~:-.e do J1ll\'l>, a rl!di.tt.;:'!l) dl) art. I•• u:tu p1H.Ic pie~
v;.ilcccr. porlJlll! da 1.1tingc :.1 todo c 4ut!lqucr pmduto. E hú prmlutus
lJllt! mh1 precisam indi~o1r a :-.ua mlture1.u por4w.: estú ~~ vist:.t dot popula~;·ltl,

PlU'
bem!)

~.:~tas nt!.ll~.:s,

cu tounbém vntariu cuntra o projeto. lMuilo

O Sr. Franco Montoro (MDB-Siio Paulo)- Sr. Presidente. pc·
t.;u :IJ"'alavnl potr:ll.!llCi.llllinhilr a vutaçàu.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a paiavr:~
:lll nuhre Lid~r Senudllr Franct> Montoro, paru encaminhar a volw;oill,
O SR. FRANCO MONTORO (~IDB-Siio Paulo. Para cncami·
nhar a vola~iio. Sem revisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dure~:

O ~I uvi1ncntll Dcmucrúth:u Hrusi\eiro. dcpoift dus exposições
feitas pdos nuhrcs Scnudmcs Gilvan Rocha c Adalberto Sena. dois
ilustres médicos I.JUC hunrnm est~1 Casa c cx.uminaram a proposiçào,
cunclui pclu cunveni.!nciu du uprovaçào da medida.
Permito-me aert:sccntur duas ralõt:s Uqu~:\us que jC1 foram u4ui
c.xpendid:ts: u primeira é que a mut!!ria passou por todas us
Comissõ~o:s competentes du Cümuru dos Deputados: foi ex.uminuda,
discutida c a conehisào l'oi l'nvorável. O mcsmo ocorreu no Senado,
Apenus u segundo purcccr. do quu\ foi Relutar o nobre Scnudor Ruy
Snntos, ~ I.JUC, por nwioria de votos, conclui pelu rejeição do projt:to,
invo~:;mdu o purec~.:r ~olicitado por nôs, 1!111 l'uce dos dch•ttes truvados
cm plcni1rin.
U funUmnl!ntn dcss~.: parecer !! a cxisl~ndu dc norma lixada no
Dccrclu·lci n' '!S6, de 1<!69.
Sr. Pr~.:sidentc, us razões invocadas jú cslào de certu formu
rc>pondidus nu justilicuçilu do próprio projeto, que faz rcfcri:ncia u
esse del.!retu-ld c ;,tcrcscentu cssu circunstünciu: o dccrelo .. Jei buixudo
cm 1969 atendeu uo interesse du saúde públieu, mus deixou de incluir
cssu dist:riminuçào dos clcmt:ntos que entrum nu composiçUo dos ui i·
mcntos.
Esta discriminação nos parece ncc~.:~súriu, puru u própriu opi·
.ni:'ln pl1hlicu. puru o rróprio consumidor purticipur dtssu
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incluídos por que não incluir, tambt:rn, esse relativo aos elementos
qu~.:

intcgrum u composiçUo'!

Sr. Presidente, por essas razões u Bancada do Movimento
Brusilciro, tendo cm vista o interesse do consumidor
rmtril.:in, molis que: as autoridudcs, ou pelo menos tanto quanto us u.u~
torit.ladcs, na lismtlizaçào do alimento que ingere, votará pela aprovtu;Uo llo projeto, que jil tem o voto favorúvcl e unânime da Câmara
do:; Deputados. (Multo bem!)
Dcmo~.:r;Hico

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Em votação o projcto, sem prejuízo dus cmendus.
Os Srs. Senadores que o aprovam que,iram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Franco Montoro (MDB- São Paulo)- Sr. Presidente,
peço vcrificaçiio de votaçllo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) (fazendo soar a
campainha.)- Puço nos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
(Pausa.)
V ui-se passar à votação:
Os Srs. Lideres já podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Scnudores já podem votar. (Pausa.)
VOTt! M "SIM" OS SRS. SENADORES:

Franco Montoro- Líder do MDB- -Adalberto Sena- José Esteves- Renato Franco- Alcx•mdrc Costa- Ruy CarneiroGilvun Rochu- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Orestes
Quérl.!ia- Lúzuro Barhoza- Evclásio Vieira.
VOTAM "N..lO" OS SRS. SENADORES:

Ruy Suntos- Líder du ARENA- Altevir Leal- José LindoJarbas Pitssarinho --" Fausto Casti:lo·Branco - Helvídio
Nun~,;:"' - Virgílio T:'tVMa - Dinarte Mariz - Luiz Cuva\cant~: Augusto Franco - Lourivul Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana
-Eurico Rezcnde- Vasconcelos Torres- Osircs Tcixcira- Mcn~
des C:male- Otuir Bocker- Duniel Krieger.
so -

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Votaram SIM 12
Srs. Senadores: vtHarum NÃO 19 Srs. Senadores.
Niio hú quorum.
A votaçiiu da mutéria fica adiadn.
Por l'ulta de quorum pum votação. ficam adiados para a próxima
scssito urdin:.'iria os itens 2, 3 e 4 da Ordt:m do Dia, por tratnr..:;e de
m:tt~ri>ts cm l'nsl! dt: votllçi10.
O SR. PRESIDENTE ( Magalhiles Pinto) -

Passa-se ao item

nv 5 Ja puuta.

Disl.!ussào, cm primeiro turno (uprcciuçüo preliminar da
termos do art. 296 do Regimento
Interno), uo Projeto de Lei do Senudo n• 59, de IY74, de
:llltnrül Uu Senhor Scn:u.lllr Vascon<.'clus Torres, que dispõe
:.uhn: :t divulgac,::lu di! crime pela illlpt·ensu, c dú outras provid~m.:i<ts, (cndtl
PARECER. S<>h n'' 2H7, de 1~75, da Comissão:
-de Constltui~ilo e Justiça, pela ineonstitucionalidudc.
~.:unstitw.:ionalidaUc. Ol'.;

Em discussru1 o projeto quunto it cunstitucionalidadt:.
Se nenhum dos Srs. Senudures desejar usar da palavra pura dis·
cuti·l\t, cncerr:trci a discussi\tt. (Pausa.)
htú encerrada. t\ votaçilo da mutériu licu adiada por faltu de
quorum.

O SR. PRESI OENTE (Mugulhàes Pinto)- Item 6.
~IATioRIA

A SER DECLt\RADA I'REJUDICADA

Prujclt> de Lei Jo Senado n'' 67, de I97-1, do Senhor
SetHtt.im 1:ram:u Montnru, que usseguru u contugem de

tempo de serviço público c do prestado às sociedades do
economiu mistu, pura efeito de uposentadoria.
Conforme parecer da Comissilo de Constituição c Justiça, u
Pr<-sidônda declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado n• 67,
de 1974, cm virtude de a Lei n• 6.226, de 14 do julho de 1975, ter
revogado, expressamente, a Lei n9 3.841 a que se refere a matéria.
O projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
H{t uinda oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Senador Orestes Qaé:rcia.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MPB- São Paulo. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, volto
hoje ·a tecer algumas considerações a respeito da política ha·
biwcionul do Governo.
O Sistema rimmcciro de Habitação, comandado pelo BNH. estti vivendo um proces~o de constante e violento afastamento de objetivos p:mt os qu:.tis foi instituído, isto é, construir casas populares e
sll urnu intcrl'cr~ncia decisiva do Presidente da Rep.úblicn poderú
rccncaminhú-lo 1.10 seu objetivo.
Medidas tomados ultimamente pelo Bunco Nacional da Habita·
<;ito, rmtis.cspccialmentc as do Decreto n• 1.358, de 12-11-74, estilo
servindo como vúlvulu de escape, impedindo que a bomba estoure,
da~os os grandes probh:mas sociais que a matc;riu cncerru, problem:ts estes ocasionados pelos critérios do Sistema de Hubitação, in ..
tdmmcntc divorci<~do,... da realidade n:.~cional. A medida que instituiu
o Planu t.lc. EtJUÍ\'i.tl~ndu sal:trii.ll foi correta, pois possibiliti.l o reajuste d;,ts prest:.tçõcs sonH:nte uma vez duranJc o ano c após o reajuste
sal:~rial. Mas as modidas d0 uludido Dccroto n• 1.358 não têm grande
signilic:ulu parn os mub pobres, pois possibilitam um desconto de:
IO%'itu Imposto de Rend;.t, qu;.mdo s~tbemos que aqueles que realmente precisam de proteção estão isentos do pagamento do Imposto
de Renda. cm virtude dos solúrios ridículos que recebem. O decreto
:linda I'Hla cm diminuiçtw de juros, que variarão dc I a 10% e como,
pl.'!u:-o tlmJus lJUC o próprio BNH fornece, somente: 20% dos recurso.s
tém sid(l dcstin<~dos aos mais pohrcs, a incidí:ncia dos juros de 10% é
bem nwior c, portanto, o BNH não está fazendo nenhum sucrifici0.
Enquanto isso, o orçamento do BN H é 200 milhões de dólares mais
elevado do que o du BID (Banco lnteramericano de Desenvolvimento).
Sr. Presidcllle, o BNH. :~tntvi:s da u<;llo dos sou. dirigentes, niio
pode-se isolar d:t conjunturól n~cional. transformando-se cm banco
de ·invcstimenttl, nu procur~t do lucro, dcsviundo . . se do objc:tivo de:
construir casas pura \lS lnthoi\hudores. Se os trabalh~tdores são marginali/.:tt.!tiS dos frulllS do dcscnvo1vimc:nto nucionul, cm vinudc das
limitm;l\c~ da rolitica dc salários, se eles ganham um péssimo salário
u BNH nàtl pode adular critério de mercado paru linunciar-lhes
cas;~s, nws dl!vc adot:tr o critério social: os nmis ricos pagam mais
juros c ct~rret;:iu c os mais pubrcs, cuju rcndll flmlilinr seja de uté 3 .sul:'n·ilJS minimos, nlto dcvcrinm pagar nem juros ncn1 corrcç~o monctÚ·
rin. Seria unw nwndra de proporcionar justiça aos que ganham
pllUCtl s:tl:'triu.
Ecertll quc sc deve conciliar os interesses finuncciros do BN H,
pura lJlle, ;.Ht linul, clc niio seja extinto por falta de recursos, com o
int!!r~o:sse dos nwis rmhres c, ucima de tudo, com o interesse: nacional,
qu~.: carece de m~.:dit.i:ts enérgicas Pura resolver o problema de: habituçilo.
I~ um desalin ~1uc o Govcrno tem u obrignc:lo de: enfrentar c
para tu I, em nossa opinião, ll Presidente du Rcpt.'tblicu deve intervir.
Entre os anos de 1%.! c 1974, o BNH financiou a construçilo de
cerca tlc um milhão de rcsidéncius. Destas, duzc:ntus c cinqUenta mil
podem ser ClltlSideradus habitw.;ôcs populares. comprudus por
pcs~oas cuja rentl:t atingiu, no mú.ximu, a três sulltrios mínimos
nwns:1is.
Or:t, busto1 cm11'rontur cssus cilhts Clllll n realidade du rcmuncrut;fltl tios truhalhat.lurcs hmsih:iros, para que se constate u profundo
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Rcpithlica no sentido de que Sua Exceléncia interfira pessoalmente,
se ncc.:essúriu, neste caso do Bunco Nacional da Hubituçilo. E V, Ex•
disse-me que o Presidente da República cstã, realmente, interessado
c preocupado, c inlcrfcrirú, - o que é motivo de satisfação pura
mim. Agrade~o o aparte de V. Ex•

tlcsvio da politica c da muaçllo concreta do BNH, que foi criado cs·
pcdlicamcntc rara proporcionar u moradia popular. Dos quinze
milhões c meio de brasileiros assalariados, em 1972, 86 deles rc·
cchiam rcmuncraçfto até três sulúrios mínimos. Assim, enquanto
apcnas 16% dus novas habitações financiadas pelo BNH destinavamse í1s ressoas ou famílias cujos rendimentos situavam-se até três
!mlúrios mínimos, estas formo1vnm 86% do contingente de assalariados do Brasil.
A distorção scrft ainda rnaior, se for considerado o número total
de pessoas ocupudns. no Pais. ganhando, além de salários, outras fornlus dc rcnc.Jimcntos.
Lcmhntmos, Sr. J>n:sidcntc, que o aparecimento do Banco Nacional da Habitação foi um clarão de esperanças paru os milhões de
brasileiros que sonhavam com a casa própria. Superdotada de rccur·
S<JS atlvindos tios depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Ser·
viço, g.urantidu pela corrc:çüo monetária e pelos juros, a instituiçüo
parecia d..:stinadu uo sucesso total.
Lembre-se, Sr. Presidente, que o Fundo de Garantia retirou aos
trnbalhndures um direito legítimo, um instituto que foi uma conquis~
tu sm:ial das mais importantes neste País: a estabilidade por tempo
1.h: serviço. hoje inexistente no contexto das nossas leis.
E Sr. Presidente, os planos iniciais eram animadores: quarenta
milhões de unidades, até o uno de 1999. Hoje, dez anos após a
instituiçfao desse phino. n situação é melancólica, pois o BNH finanI.!ÍllU um milhüo e pouco de unidad~:s. Se continuarmos nesse ritmo,
no ano tle 191N, o BNH terá linanciado pouco mais de cinco milhões
1..' sdsccnlos mil unidudc.-;, o que representaria menos de 15% do
plano inicial. Nosso deficit estaria situado cm 85%.
Das unitladcs jú construídas, num total de um milhão e poucas
casas, arenas. como disse anteriormente, duzentas c sessenta c cinco
mil henelil!iaram tii.Judcs que recebem de um a três salúrios mínimos.
O Sr. Daniel Krieger (ARENA - Rio Grande do Sul.) - Permite V. Ex• um aparte'!

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás.) - Estou ouvindo,
com atençilll, o discurso de V. Ex• Nu verdade, V. Ex• sabe que o
Banco Nuciomd da 1-labituçào atua cfetivamentc com espírito social.
V. E.'' sahe que ele, na sua faixa de utuaçilo, dá prioridade us aplicaçôc~ m1 i1rca dus chmnadas casas populares. V. Ex•. uinda há pouco,
'citava nu seu discurso qut.: o Banco Nacional da Habitação cobra
jurllS 4uc,vüo Ut.: 1'!0 a 10%. l!xccléncia, se o Banco Nacional da
l·lahituç:"1~1 Cllbru juros de 1% naqueles linancimo~cntos que vão de
um a tr~~ salolrios mínimos. c vai num crescendo, pnru, afinal. cobrar
juros Uc.:: lO% somente 1Hl4Lic.::les linanciamcntos onde a sua presença
passu u tcr exclusivamente a f'unçtio de financiador, V. l::x• concluí,
para esta Casa c pma a Nm;Uo, que o Banco Nncionul da Habitação
cst(t ;~tuando, cfctivamcntc. dentro da'.i dirctrizes que lhe !'oram
tra~ad:ts c para us quais ele cxistt:. O I.JUe não posso conceber é que
V. E,,~ c"tabelcça uma premissa c concluot dt manciru diferente. O
Bunl.!n N:h.:ionul d~1 1-lahitaçfto cstá efctÍVUI\1t:ntc utuundo nesse sctor,
c 4l1Cill n dissc fi..1i V. Ex.• O colega não perdcrá se aguardar dois
di:ts, E depois Uc tmHmhtl, perante a Comissttu de Eeonomh1 desta
Cus:t, ir:í ouvir ll Presidente.: do Banco Nacional da ~{abitaçÜ\l, que
p\lÚcr;í csd<~rcccr todas c qu~dsqucr dúvidas de V, Ex~ Nàn prc1:isu
V. Ex~ tr~msl'nrrnur o 01\'iSlllllll enl'ucitdo num problemu, cuja l'iolução
se hu~~<~ ...

O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB- Silo Paulo.)- apenas
ummmncnto. Excelência.

01\WS!

O Sr. Daniel Krieger (ARENA- Rio Grande do Sul.)- V. Ex•
s:1he u número de co1sas I.JUC foram construídas por linanciamcnto pU~
h\il.:o neste Pni~. desde o Governo do Sr, Getúlio Vargas'?
O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB - Siio Paulo.) - Estou
as tliretriles que o BNH se impôs, quando da sua instiluiçt1o. o programa du BNH cm construir esse número de casa.s.
tm~antlo

O Sr. Daniel Krieger (ARENA - Rio Grande do Sul.)
nu fundo, cstú fat.endo uma crítica, c que reputo razoável,
até determinado ponto. Ma~. V. E.'\• não pode esquecer a situuçào
real, pun.jue. cm verdade, a Rcvoluçfau construiu um número ussomhnJso d~.: cusa~. Nf1o tem atendido ph:namcntc, porque u Banco NacilltHII du Hnbit~tçiio se transformou num banco de lucros, quando
ele deve ser um bunco sodul, esta é a n:ulidude, Mus devemos reconhecer o tjllc ele tem de certo, c criticarmos o que eh: tem de errud\'.

v.

Ex~.

O SR. ORESTES QUI\RClA (MDB- São Paulo.)- Agrado·
~ll, sincermncntc, u aparte do eminente Senador Daniel Kricger, que
\'Cill cnri1.1Ueccr este meu despretensioso c modesto discurso. Ex.utumcntc, este é o nosso argumento: o BNH nào tem condições de
cumprir u seu nhjctivo de construir casas para os m~tis necessitados.
d~.: cnntinuur com o critério dc mercado. Mus, deveria, de acOI'do
C\lll\ a U(linitiO de V. Ex'. c com minha própria, udotur um critério
SlH.:iul. Esta u diretril. da nossa argumcntaç~·to.
O Sr. Doniel Krlegcr (ARENA - Rio Grundc do Sul.)- Per·
mite V. E.x• urn armrtc, nohrc Senador'! (Assentimento do orndor.)O que é preciso notur é \jUC a Pn:sidcnte da Rcplihlica cstú tomando
mcdid~ts deci~ivas pnru fuzcr com que o BNH utinja os seus nhjctivos.
O SR. OltESTES QU!:RClA (MOO- Silo Paulo)·- /\grude·
• o upnrtc de V..Ex~~ nobre Senador Dunicl Kricgcr, porque esta·

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• um
<tpmtc'!
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- Siio Paulo.) - Concedo o upurtc n V. Ex.•

O SR. ORESTES QUF.:RCIA (MDB-Silo Paulo) -

fiá tlcz

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA-Goiás)- ... pura cuja equação
freneticamente suluçt1o. V. Ex• quer dar o tom patético de
lJUC ll !)residente du R\!púhlica precisa aluar pessoalmente. Oru, no~
hre Senador, V. Ex• sabc que o Banco Nacional da Habitação,
;1trav~~ dos seus Dircll)rcs, c:sl~l buscundo us melhores soluções paru
u pmhlcnw du cusa própria. V. Ex9 tcm lido nos jornais - sei que
V. E.\~ \JS lê -1.1Uc dentro L.te ulg.uns dias st: reunirá cm Brasília todo
n sistcrnu p:1rticular. privmlo, dll Sistcmu Financeiro de HubitaçUo,
lJLIC ,fulas Sudcdudcs de Crédito lmobiliúrio c Poupunça, c que têm
l.!onw meta fundamcntul a construçUo de duzentas mil casas por ano,
cum rccurs~1s da pi.lJ'lUI:u;flo c com rcpussc do Banco Nacional du
llanil:l~tul. Na verdade, hi1 uma preocupa~ào do Banco Nacional da
llahit:~~·r~o 1!111 atingir esses llhjetivos sociais, c é V. Ex• qut.:m o
li~.:nHmslnl. cm st:u t.liscursu.

se

hus~<~

O SR. ORESTES QUF.:RClA (MDB-Siin Paulo) - Dil
Exll ~ILIC sei que existe preocupuçtio du Governo, diz v. ex.• que
sei 4uc havcrú reunião,

v.

O Sr. Osires Teixeiru (ARENA-Goiás) - V, Ex• sabe que o
Buncu utu:l ncs~c Sl!ntidll, puryuc V. Ex• f'oi quem dbsc que os juros
du IJilllCi.l N•tdlll1al da I lahiluçiiu vUu úc I u IQf,:r,,
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-Silo Paulo)- So V. E''
,;oncorl.htssc cm que cu ll eontru-upurtcussc. ugrudeccria
imensamente,
O Sr. Osiros Tclxeiru (ARENA-Goiás)- Com muito pruzcr.
Scnmhu·. Sc \) pruhlcma C!.lc ironia, n prut.cr é meu.
O SR. ORESTES QUj:;RC'IA (MDB-Silo Puulo)- V. Ex•
disse quc sei ~I LI C: n BN li cstú aluando. Eu disse, no inicio do meu
dbcursll, que o~ juws dc. I u I0 1.'i1, reillmcntc, c.'\istcm. Foram institui·
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dutu, ~1tingirum as camadas de atê três salários mfnimos, Portanto, os
juros de I% sfto Cm quantidade limitada, menor do que os de lO% co·
brudos das classes mais altas, que realmente si1o o grosso dos
linanciamcntos do BNH.
Diz V. E.'' que o Governo está preocupado; que o BNH está
preocupado. Acontece, Excelénciu, que sou Senador da Oposição.
Tenho que me levantar c falar; lenho que lamentar que o Governo
c•tcju preocupado, mas ni\o esteja transformando essas
preocupações cm açào de Governo, realmente, no interesse da habitaçiio brasileira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás)- Permite V. Ex• um
"p.:1rtc'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-Siio Paulo)- Pois não.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás) - Lamentavelmente,
V. Ex• declurn à Nuçilo que u sua função é tão-somente lamentar.
Pensei que u função da Oposição seria a de idcntincar os erros e
apontar soluções. Mas V, Ex• vem-me dar uma coordenada nova da
funçioo da Oposição.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás) - V. Ex• vai me permitir o aparte ou nU o'?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-Siio Paulo)- Permito,
com muito prazer, mas peço a V. Ex• que julgue o meu discurso
depois que cu pronunciá-lo, c não untes.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás) - Está certo. Então
V. Ex• não permite o aparte'?
·
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-São Paulo)- Permito o
aparte.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- Se V. Ex• mo permite, c quando vou upurteá-lo, sou interrompido ...
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-São Paulo) - V. Ex•
cslit julgando u respeito das conclusões do meu discurso antes que cu
po•sa complementá-las. Mus,tcm V. Ex• o aparte.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- V. Ex• jú chegou a
algumas conclu•õcs. Uma solução por exemplo, dada por V. Ex• foi
a de que o Governo não deveria cobrar juros, simplesmente. V. Ex•
advoga a •oluçi\o pulcrnulisla, que vigeu durante muitos c muitos
anos no Pais, c não resolveu o problema da habituc,ão. V. Ex• conhece a história das soluções que eram paternalistas, como V. Ex• advoga, c que não resolveu. ~óbvio que o BNH tem que cobrar juros menores àqueles de baixa renda. Quanto uo percentual que V. Ex• diz,
ohviumcntc a construção de uma casa popular custa, teoricamentevamos admitir, por hipótese - quinze mil cruzeiros. A construção
de uma cusu, cm valores máximos que o BNH poderia financiar,
custaria em torno de 360 u 370 mil cruzeiros. Então, é claro que o volume de aplicações no selar, que não o coberto pelo interesse soctal
do Banco, t:, 1!111 volumes absolutos, infinitamente maior, quando, na
verdade, o número de habitações cobertas pelos valores suo, no selar
de cusus pOpulares, cm número ruzouvclmentc maior do que no sctor,
di! cnsus nt1o populares,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Agra·
dcç11 o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, u nnulidude do meu discurso i:, realmente, critie;lf u politica do BNH, que udota critério do mercado, quando deveria udotur,tumbém, um critério social,
O ohjclivo do Banco Nacional da Habituçüo é construir, pelo
meno• foi o que se anunciou quundo da sua funduçüo. Se a forma de
uluuçi\o do BN H ni\o cstil à altura das necessidades deste Pais, evidente que deve ser mudndu em politica. O próprio Ministro Rangel

Reis c o eminente Senador Daniel Kricgcr concordam com isso. Se o
objclivu do BN H é u construção de casas populares, hú necessidade
da mudança de criti:rio, pois não está atingindo u sua nnalidade, e
todos sUo unfmimcs cm reconhecê-lo,

Sr. Pre•idenle, cm Suo Paulo, de 350 mil unidades entregues,
apenas 32 mil bcncnciurum u fuixu popular, ou seja menos de 10%.
Houve igualmente outra tentativa, visando à construção de
casas populares c que também falhou. Foi o PLANHAP, lançado
com o impacto de toda publicidade cm 1972, pura atender, entre
1972 e 19~2 u dois milhões de fumllius em lodo o País e 670.800 cm
São l'uulo. Somente cm 1975 o Governo do Estudo de São Paulo aderiu uo PLANHAP, c uti:ugoru nudu se realizou.
"Levando em conta apenas o incremento demográr,co e a rcposiçilo dus habitações utuu'lmcntc existentes, estima-se, no momento,
scrrto necessárias cerca de setecentas mil novas unidades habita·
cionuis por uno. Destas, cerca de quinhentas mil correspondem às nc·
cc.sidudcs geradas pelo incremento demogránco". Rubens Vaz du
Costa: O Sistema Habitacional e os Corretores de Imóveis, c 200 mil,
it dctcriorução. (Fundação Getúlio Vargas: Conjuntura Económica)
l'ortunto, com o drama du habitação à nossa frente, com a necc"idude anual de 700 mil novas cusus, o BNH, em lO unos, construiu pouco mais de 700 mil casas, pouco mais que a necessfdade de
um imo. E por fui lu de dinheiro'? Não. Por fui tu de organização.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB- Santa Catarina) - V. Ex• me
pcrmile um aparte'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Siio Paulo) - Tem
V. Ex• o aparte.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - Santa Catarina) - Senador
Orestes Quércia, u missão do parlamentar é criticar e apresentar soluçiics. E esta missiio niio é privili:gio de quem pertence à Oposição.
V. Ex• tem assomado à tribuna desta Casa para fazer crítica, bem
como pura buscar c upresentur soluções. V. Ex• está cumprindo
nclmcnte u sua missão. Por outro lado, homens do Governo também
têm muitas vezes levantado suas vozes, criticando a desacertos do
Governo. A Política Habitacional udotuda no País apresenta uma
série de falhas, falhas essas que são reconhecidas. inclusive, por
homens do Governo. Agora mesmo está cm tramitação nesta Casa
projeto do nobre Senador Milton Cabral, visando a construção, por
parle do Governo, de casas, pura alugar. Esta i: a evidência de que u
Política Hubitucionul no País é falha, não cumpre as suas nnalidadcs. Ela tem atendido à construção de belos apartamentos para a
classe A, pura u classe B, mas pura us classes C e Disto não ocorre. O
deficit hubitucionul cm Santa Catarina i: extraordinário, sem mencionar us vilas construídas e cujus habitações não são ocupadas.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- Muito
obrigado pelo aparte. V, Ex• deu testemunho também do problema
cm Sunta Cuturinn,
- ·
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Síio Paulo)- Concedo
o upurte ao nobre Senador Osires Teixeira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Obviamente, nobre
Senador, quundo o eminente Senador Evclúsio Vieira dú o testemunho de que cm Santa Catarina hú um deficit de casas populares,
ussbtc e deve assistir razuo u S. Ex• Conforme cslutui a própria lei
que o criou, o Banco Nacional da Hubitação nua constrói casas. A
função do BN H é nnunciur a construção de casas. Quem diminui à
deficit hubitucionul cm todos os Estudos são os governos estaduais,
utruvés das companhias habitacionais estatais, ou as entidades sindi·
cais, utruvés d..: cooperativas, ou, ainda, grupos profissionais, tum·
b~m utruvés de coopt:rutivus. V. Ex• disse, e muito bem, que
dinheiro existe. Nilo concordo i: com a segunda ulcguçuo: falta de orgunizu<;uo. Absolutamente, Scnudor. Talvez falte nos Estados orgunizuçuo c sensibilidade puru o problema, visando à obtenção de re-

-344cursos dll Uancn Nm:iomd da Hahituçào. Quando V, Ex• critica,
como ;dnlla hú pouco, o PL\NHAP. que previa o atendimento,
entre 1972 c \')H:!, de ccrc•t de dois milhões de famílias c que nos upro:-.inHIIlHIS d~.: I 9H.;, ~.:esse Plano nfio deu, até :tgora, cobertura sequt:r :t
s~.:tcccntas mil. V, E:-.~ hú de convir que o PLANHt\P foi criudo com
o llbj~:tivo sndul de dar tllJUclas comunidades orgunizudus casas
l'eil•ts •ttravés de cooperativas, utravés de con1panhias hubitacionais,
ou ;.\lravés dt.: c:.lixns Clllllunitúrias. Este, o regime de organizaçrto,
cstc 11 regime jurídico Uo BNH. Se esse Banco deixou de financiar n
Clmjuntos hahita.:ionais, foi porque nfto houve organiiaçào nos Eswllos, Só lamento qu~.: no seu grande, no seu cxtruordinário c espetu·
cul:tr Estmhl deSfio Paulo, que está muito além de todos nós, não só
no selo r c~.:onlimico, scnfin também no educacional c cuhural, só la·
nll:nto n:io se tcnhu upcrccbido, nUo tenha havido sensibilidade
t.:<tpal par;.t a or_!!anitw;fiO dc pcLJUcnus cooperativas, a tim de poder~.:rntrans:t~o:ionar l:lllll o BNH. resolvendo-se, assim, o problt:ma do
deficit huhit"ciunal "'"l"dc Estado. A função do BN H, nobre
S~.:n:u.íor. não~ construir cus;.ts. I~ finunciú-fas.
O SR. ORESTES QUt::RCIA (MDB- São Paulo)-~ cxatamcntc a politic;.t do BN H - linunci:.unento de cusus - que cstú
scnUn ulvo de criticas dc nossa parte.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás.) - E V. Ex• queria
que ele construísse'!
O SR. ORESTES QUt::RCIA (MDB- São Paulo.)- Não. O
prohlcma ...
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás) - Ele foi criado,
bcdi:nciu, para financiar habiluçiio. V, Ex• há de convir que
lwhitaç~n ni'w é nr..:ct:ssariamentc a casa do prolctúrio. não é
neccssariamcntc a casa onde reside o homcm que percebt: um ou dois
s;tlúrlus mini mos. Não! O problema da habitação existe quando ~t
e>tutistica dú llm delicir habiwcional no Brasil de 500 mil unidades
anuais para todo o tipo de h;.tbitaçào. H.abitaçào nào é necessariullh:ntc •t~::.tsa. f:: o conjunto habitacional, é o equipamento comunitário. As vilus. cujos promitcntes c.:ompradores estão nu fuixu de um u
trl!s s;.d:'lrios mínimos, I!Stas cstUo cobertas pelo PLANHAP. Se nUa
foi :tplicaJ:.t wrha nu sua tot:ilidadc, é porque nf1o há, nos Estudos,
mganiw~;ôcs !>ttlkicntcs J'Hint ~thsorvcr csscs recursos que V. Ex• diz
c.\ist~.:m cm grundc quantidade. O erro não cst(J na po~içUo do
nlcrc:1lfn.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- São Puulo)- V. Ex•
Uú énfas~.: cxtraordinúri~t it defesa dc um Pluno que não foi realmente
co\m.:mlu cm pr(ttil.!a.
O Sr. Osires Toixoiru (ARENA - Goiás.) - Excelência, ek foi

cnlncado cm pr{ttka. V. Ex~ cstú cmwidudo u ir u Goiús, próximo
dalllli, para ver pclo menos 5 vi\us na Cupitul do meu Estado. Ali o
PLA N11:\ P fum:innpu u pll!lll) vapor, com amplos e mugnílicos
rt!:'oollltaJllS. 1-l{t vila!\ como :.1 Vil~t Novo Horizonte, Vila Abujá c
tantas mllms, indusiv~.: a Vilu C.tstclo Brunco, que dispõem de
cquipamcntus comunitúrios. Suas
ruus estão completamente
cnllcrt:l:'oo de asfu\tlJ: hú csguto sanitürin c ú~uu potUvcl. Todas feitas
com recursos do PL\NH,\P,
O SR. ORESTES QUt::RCIA (MDB - Siio Paulo.) - Nuo
conhcçn, cviJcntcmcntc, u situaçfw das vilas cm Goiüs. mas conheço
u situ:u.;i'w das vilas l!lll São Puuln. Duqui a pouco V. Ex• vai
lustimar comigll as dcliciências d;.1s vilas do meu Estudo.
Critko -c vll\tanJo rapidamcntc ao aparte de V. Ex•- exutumentc o Sistema Financeiro du Hubiluç:\o, que contraiu, cm todo o
PHis. o 11twndamcntn c construções de casas, através das COHABs.
Em Campinas, por exemplo, existe umu COHAB. O BNH nào
~.:unstrúi ;.ts vilas, mas controla alé a ~.:oncorrénciu: Contraiu tudo.
l:viUcntcmcntc ~ rcsponsúvc\ pclus vilas de COHABs, que vivem cm
situu~;(tu l~tstiniúvcl cm tnlln o Estado di! São i>aulo. Só Goi(ts, tulvt:l,
t~.:nha n privilégio de ~.::ontal' com trahalhadon:s viv~.:ndn nessas vilus,

situ;tç~·lll :-.llfici~.:mcmcnlc hua p;.1r:.t unut vida trunqUila c feliz. Em
Sflo P:tulo, infclilmcnh.:, i:'ooto nfto \lcorrc.

cm

O Sr. Evehislo Vieira (MDB- Santa Catorina)- V, Ex• me
pl!rmitl! um up:t,rtc'!
O SR. ORESTES QUt::RCIA (MDB - Siio Poalo) - Tem
V. 1:.\ 10 ap•trtc, Sl!tl:lUor t::vclilsio Vh:ira.
1

O Sr. Evohísio Violro (MDB - Santa Catarina.) - O calacomo o puulista c o brasih:iro dc modo geral, de qualquer
l.!arnml:t soci;.tl, tcm capacidade de se org;,mizar, de partir purtl o
assodativisnlll I! construir as suas casas. O que ele não lt:m é acesso
:to dinh~.:iro ..:nrll do B~l-l. C:.tsas têm sido construídas, em Santa
C.H;.trina mcsnlll. Mas \l cid;.tdfao que ganhu pouco, o ddadào que:
ganha dois s;.tlúrios mínimos, este não tem condições de adquirir
l!ssas Ci.t:'oo<lS, 1:: quundo ots ~1dquíre, nUa tem l.!Ondiçõcs út.: rcsg;.ttar as
mcns;tlilladcs. Ent(lo, (:expurgado,.:: expulso da CUS~\ uté rc!a ;'lrôpria
pt~lída. O de que prccisa o B~H. o de quc preciSO! o Govemo é d..: Uni
s~.:ntimcnlll, um cheiro dc povo, adulando uma polilicu huhitacional
que i.lll:nd:l ~~ massu. ;11) prolc:t;.~riudo no Brasil. Disto é que há necessirinens~.:,

d:td~:.

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- São Paulo.)- Agradel,'ll a V. 1::-.;' 11 up:trlc,
Ai nUa com fl!h.1çttu ao apanc do Scnudor Osircs Tcixeiru. de que
cm Si'lll Paulll t::lvc1. nfto sc tenham rcunido coopcrutivas. devo diz~:r
l\Lte lú é cx:.tlo.tlncntc o cumro ond~: mdhor funcion:.1 o linunciam..:ntu
Ull BN 11. flllrlJUe as c,H>pcr:.llivas sUo controladas relas sindicatos.
i'\;'tll funcion:tm, istll sim. ~ào as COJ-IABs controhtdas pelo BNH.
Vou dcmunstr~1r "'V. E:'\lll) lJUC a~abo de ulirmar, h:ndo aqui. n..:stc
l'lcn!iriu, '" paluvms do Prel'dto de São Paulo, Sr. Olavo Setúbal. da
AREI\i\, publkadus no di,, li de setembro corrente, n' O Estado de
S. Paulo:
"Muito~ dos conjuntos residenciais construidos pcl:.1
Cumpanbiu Metropülitunu de 1-labitaçào, (COHAB) ... "

Companhi:t csso.t qui.! i': I.!Ontro\adil peJo BNH, que aprova os
pr,1jctos, :tf!rov:.l lls lcrrcnos, aprova o linanciam~:nto, aprova a fornw di.! l';,ttcr ~.:as;ts " ... tivcntlll erros tcrrivl.!is: foram .:rguidos cm locais
lllllic nàu hi.lvi;t úguu.lut., distuntcs dos meios d..: trunsportc.:s
c cumLtnicotçôcs, cxl.!cutados por 11rmus que faliram c com
Llllli.t scler.;ftn in:tt.lctiU:.tUa dos ch:mc:ntm. que o~ ocup.am."
E 1mlis otdi:llllc:
"r\ CO!Ir\B ~.:ontr:1lou muitas lirmas que quebraram,
flllrllliC: ntto suhi:.un construir, ntto podiam c ntio tinham
conllh.;ücs cconômicas. Dcpms, sem fazer nenhum:.~ seleçào,
pcgllll ll indiviJuo cmnaixo du PltlllC c cmrcgou·lhc umu
c:~su. Esse inJividuo, pura comer, ucubou vcndcndo as lornciri.IS da n:sid\:ncia. porque, cvidcntcmcntc, clus eram m~.:nos
importuntcs lJUC u cumiJa. Nfto é possível- ucr.:sccntuuresolver llS problemas de dcsfavclamcnto c de bui;..;u rcnda cm
lt:r1nos cstritumcllll.! c:conõmicos."

O mesmlljornal, O Estado do S. Puulo, No dia 24 dc.abril de
I<J7S, diz:
llojt.:, nuvc ;mos depois dc suu erhu;ào, ;.t Companhia
Mclropnlituna dc Hubituçlw de SUn Paulo conscguiu iniciar
9.:!0~ muradius. l)cst•ts, apcnus 3.364 têm gcntc mornndo:
7KN l'llram rel'urnmdas nos úhimos dois """s para se torna·
rem hubititvcis: t: ainda restam 5.050 cusus uhundonudtiS,
Uns cllam:tdos conjunlos-fanuisma du COHAB.
Hoje, dc1. anos depois da criw;i\o do Banco Nucionul du
1-I:\11Íl<lr.;lto, a ciUudc Lh! Slto Paulo tem 71.070 f:.tvcladu:'oo,
-'9Y,5l)7 pcsSlHlS residindo cm cortiços t: 1.541.966 mmadorcs
de ..:asu~ prc~{trius nu periferia, ulém d1: ccnlcnus dc pcssoas
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pelu COHA B, hú muis de cinco anos, pura receprópria.

Sr. Presidente, criticamos a polfticu de financiamento do BNH
""m u testemunho dus COI-IABs, que suo da responsabilidade do
BNII. Estamos wrilkando .que também no setor administrati,·o o
13N 11 csti1 ralhand~. Também no uspecto humano, como ressultou
ainda hú poucos instantes, fuvoravchnente, o Senador Osires
Tcixeiru, tumbí:m m:ste uspecto cstumos condenando a política de
hahitaçi1u. Ad1amos <lUc o trubulhudor nua é apenas unidade de ser·
viço. Tn1halhotdor í: um cidadão que merece consideração, merece lut.er, merece pnu;us de esporte, merece, em suma, assistência social,
11ihl só us cusebres mal construídos que lhe di1 o BN H,
Tenho cm mi10s um estudo do CEBRAP, de São Paulo, onde se
Ié:

"Os sociól'lgos do CEBRAP vão mais adiante ao obscrvmcm que u preocupação de ,quem plum:ja us casas, hoje,
"esl{l sempre vi.llt<~du pura o homem como morador e.para o
homem como trabalhador: nunca para o homem enquanto cidadiio", Esclarecem que '"o cidaduo nua é simplesmente
aquele que habita uma cidade, mas o homem urbano que pode ter tutlas as suas necessidades materiais e culturais preenchitlus: é preciso ver quantas horas u pessoa trnbalhu, o
que ela ganlw -fatores que determinam o nível de consumo
nwtcri<ll c ..:ulturul dela'', Segundo eles, possuir rádio, televisilo, gc.:l~1tleira c ca:m própria não significa bem-cstur social."
Scguntlo eles, o bem·cstar social vai ulém disso, e a resr<msahilidadc do llNH,tambóm,
··conw subsídios a unut possível política habitacional."
1\gura <IUcm diz ó Jorge \Vilhcim, Secretário do Planeja
mcnh1 do Estmlo tlc: SUo Paulo- ••a preocupação não dev1..
lit:<li- na men1 Cl.>nstruçiío 1.h: casas mas, hasicamentc, na mellwria da Llllalidadc da vida urbana o na crítica ás soluções de
cimu pun1 bai:"u". O anJuitclll- repito, Secretário do Planejumento do Estado de Si10 Puulo - '"expõe a possibilidade
Un utloçUo tle uma politica de controle dos preços da terra,
t'urncccntlo f<lcilid<~des para a aquisiçUo de lotes para as famílias de h:dxa renda c rara a imrlanlaçuo de inrru-cstrulura c
elJUipamentos, nlí:m de uma política dura c racional de
lh.:ur:u;thl du solo.
"Estas proposltls poderiam trazer resultados mais positivos c mais rúpitlo!-1 tio I.JUI! u construção desses conjuntos,
pmecidos a LILWrtL:is c a c~.:mitérios, undc hú uma ambição
olímpica e circense por p~1rtc du entidade empreendedora bater novos re!.!on.h:s" observa o Sccret:íriu do Plancjamcnto do
Estado de Suo Paulo.'"
Purtmllo, Sr. Prcsitlente c Srs. Senadores, nós, que deveremos rc!.!l!hcr, nu próxima 4Umtu-fein1, na Comissão d~.: Economia, o Presidente: dll IJNH, hoje levuntounus, muis unu1 wz, assunto que constuntl!mcnte ll!lllos ;.~bordado ncst~1 Casa, com relação aos dramas du
oulctividmk urbana do Pais, dos pobres quo nuo tom condições do
at.:eS\\1 i1 cas:~ própria, atmvés do sonho que: instituiu o BNH.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Gohis)- Permite V. Ex• um
ap:~rtc?

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo)- As crili·
!.'õl!-1 que l'iiiCillos uu instituto, Sr. Prcsidt:ntc, não sUo feitus tUoSliii\Cntc pnr nôs, doM I) H, nào constitw:m privilégio nosso. E duqui
a plHICliS instantes furei comcntúrius u r-espeito de umu entrevista du
J'unllad~lrit Uu Uant.:u Nucillnal du Huhitaçãu, u Deputada esto~duul
Sandra t'avak:ulli. da 1\ RENA do Riu do J:moiro. Antes, concedo o
ap:~rt~.: ;ttlllohrt.: Senador t\tlulbcrto Senti,
O Sr. Adalberto Senu (MDB- Acre)- Ni\o dosejavu interferir
dt.:h;ll..:, ptlrlJlh! cm BlllHi anteriores jí1 debati muito o ussunto,
nc..,ta (';~,a, c verililjuci ~Jue tlldus as críticas l'citus pu r mim, em dist.:UrMI' c cm apartes daqueles lJUC me honr:m1111 com suas intcrvcnn~.: . . t~:

Çt)es, furnm pouco a pouco st:ndo acataaas pelo próprio Governo
lJUe, puulutinamcntc, foi adotando nossas idéias, sem ter, contudo,
uté hoje. realiLado nquilo que apontávamos como o desejado e mais
orortuno para a soluçuo desses problemas. Entretanto, ubalanceimc cm dar cslo aparto apenas impressionudo por uma declaração do
upurteante, Scm1dor Osir~s Teixeira, meu distinto amigo, quando
clussilicou como paternulista a idéia de V. Ex•, de que não se cobrassem juros dos trabalhadores de baixa renda candidatos a essas ha·
hitaçuos. Absolutamente, não considero isso paternalismo, sendo
que a idéia aqui defendida ror mim, há dois anos, o roi tambõm pclo nobre Senador Franco Montara, quando sustentou, nesta tribuna. que u h:~bitação é uma necessidade social, assim como a educaç:iu c a saúde: c quo, portanto, o Governo tem obriguçilo de dá-la,
como" edw.:::1c;àu ~: u saúde, àqueles que não têm poderes, nilo têm
·meios, se4uer, puru obter um casebre, uma dessas habitações mais
haralas do llNH. Tomos, agora, muito mais razões rara dizer isso,
quando o Banco Nacional da Habitação acusa saldos mirabolantes,
quando sentimos que ele rodia empregar parte desses saldos ao menos pun1 executar parte desse plano social- nào posso deixar, nobre
Senador Osircs Teixeira, de ruzer um rcraro àquela declaraçuo de
V. E.,. Mui to obrigado a V. Ex•. Senador Orestes Quércia, pela
uponunidmJt: lJUI.! me deu, deste aparte.
. O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- Eu é que
agradeço o ararlc de V. Ex•. nobre Senador Adalberto Sena, que em
llc:l'esu do nosso r>ontu de vistu contra-argumentou e muito bem, a
respeito tia ;deg<~çUo do nobre Senador Osircs Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• urn
i!pílrlt.:'!

O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB- São Paulo)- Também
:u.:hn 4uc. em se adotundo critério social, não se quer significar, com
istu, paternalismo. Inclusive, porqLie o próprio Ministro Rangel Reis
j{1 rct.:unhecc.:u, cm entrevista à imprensa, a necessidade de se baixar,
pelll menus, a correção monctúrin.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• um
apurle'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- l-lou'e
rct.:unhecimcnto tia parte do próprio Ministro, que, dias atrás, se
pruntilicou u propor uo BN H '-llh! se reduzisse em 50% a correçilo
munet{lria. Portmltu, o principio é válido tunto para o Ministro como r:m1nlis, du MDll.
Tcrn V. E.x~ u ap'lrte, Senador Osircs Teixeira.
O Sr. Osires Tei•eira (ARENA- Goiás)- Antes que passe ú
da entr~.:vist:~ d~1 Deputadu Sundru Cavalcünti. permito-me
prcst:1r dois csd:.1r..:dmcnlos :1 V, Ex•: primeirmncntc, insisto na rcpnsiçftu tio fato: us CúHAks, sejam estutais ou metropolitanas,
pcrtciH.:entcs :1o rnunicípiu, nàu são comandadas pelo Banco NaCional da HabitaçiiO, nohrc Senador: u COHAB é um instituto jurídico
ex~llutllelilc itlénticu u unm coopcrutiva. Ela, a COHAB, é que faz o
phmu: é LJUC sele..:iunu :1 {rreu. é 4ue fuz o projeto: ...
:m:'ilis~:

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- E o BNH
uprovu: ela 1~11. o plano cu BN H aprovu.
O Sr. Oslres Telxein (ARENA- Goiás)- ... ela é que raz a
ant"llisc: e n estullu da viuhilidu.t.lc econômica. Ora, seu Companhiu de
llahit:tçilo cs!.!nlh~:u mui'' úrcu, ..
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Siio Paulo)- E soo
HNII upnwou :1 cs~.:nlhu. errou wmbém.

O Sr. Osires Teixeira (ARENA-GoiiÍs) - ... se u Companhia
de ll:1hit:u::lu cntregu wJ Hunco Nnciomal du Hubitaçi\o um me.
morhtl des~.:r·itivo, em que: dit. que se cunstruirú nu área x mil rcsid~ncia'i, e ~JUC I!SSiiS,,
O SR. ORESTES QllllRCIA (MOO-São Paulo) "llrlll'<ida pelo IIN 11.

,\roa
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O Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA-Goiás) - ... residências tem
utn custo baim, custando- para efeito de exempliflcaçüo, tiio-so·
monte - quinhcntu~ cruzeiros por metro quadrado, e que isso
signincuri•t, evidentemente, uma bela aquisição pura aqueles que se
candidataram à aquisição da casa própria, perante a COHAB não há
razüo por que o Banco Nacional da Habitação deixar de acreditar
nus relatórios dessus COHABs. Se V. Ex• vier aqui, amanhã, fazer
atm1ues e dizer que a COHAB metropolitana agiu mal· quando sclccionou uma área longe das áreas de trabalho, para vender aos seus
muluúríos as cmas, se V. Ex• aqui vier pnru dizer que o Secretário de
l'lanejamento do Estudo de São Paulo, ...
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-Sio Paulo)- Dr. Jorge
Wilhen.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás)- ... Dr. Jorge Wilhen,
está "chovendo no molhado" quando diz que a habitação não é a
simples moradia, habitação é um conjunto que significa a interaçi\o
d:t vida de pessoas que vivem num determinado ambiente, V. Ex•
estará certo. Mas, entre isso e criticar o BNH porque financiou uma
cooperativa ou financiou uma COHAB que, eventualmente, nüo
atuou hem na seleçüo da sua área, V. Ex• está responsabilizando
erradamente a pessoa. E a segunda reparação, que eu queria fazer,
cru a propósito do aparte dado pelo eminente Senador Adalberto Sena, que qualifica como não-paternalista um empréstimo sem juros.
Ora, como S. t.x•s. sabem, os grandes recursos do Banco Nacional
du Habitacüo pertencem ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; pertencem, portanto, ao trabalhador brasileiro. Se pegarmos o dinheiro do trabalhador brasileiro e o aviltarmos a ponto de dá-lo, sem
cobrar juros nem corrcçào monetária, aí sim, nobre Senador, iremos
cm pouquíssimo tempo criar o caos; ai sim, nobre Senador, cm
pouquíssimo tempo, repito, estaríamos furtando do trabalhador
brasileiro!. o Banco Nacional da Habitação estaria dilapidando o
património do trabalhador brasileiro, que é o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Quando o Banco Nacional da Habitação faz a
compensaçuo entre o juro máximo de 10% e o juro mínimo de 1%,
nos seus linancíamc:ntos, de um a três salâríos minímas, até
lin:mciumentos que atingem a mil salários mínimos da região, está
justamente buscando encontrar um equilíbrio, buscando encontrar o
denominador comum capaz de manter a politica de habitação, que
nos trouxe, d~ 1964, de 22 mil casas para 1 milhão e 200 mil casas,
<)UC v. Ex• acha pouco, pois v. Ex• acha que casa é como voto, que
se upanhu, ~Lssim, tão facilmente ...
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-São Paulo)- Não sou
eu e sim o Governo qué achava, quando programou fazer as casas, e
não cumpriu com a programação.
O Sr. Oslrcs Teixeira (ARENA-Goiás)- Não, abso\utamen·
te! Nuo assiste razuo a V. Ex• O Governo criou uni instituto li·
nancciro capa~ de flnunciar um volume x de casas. Pura que esse vo·
lume: de casas existisse era preciso que existisse n construtoras, n
cooperativas, n COHABs, 11 organizações que, lamentavelmente,
nuo responderam, tanto que V. Ex• disse - e com muita razão que o Banco Nacional da Habitaçilo tem recursos de sobra. Se
V. Ex• deslocar-se, amanhã, para Silo Paulo e organizar vinte
~.:ooperutivas, terú, no BNH, a cobertura para as vinte cooperativas:
ao invés de vinte cooperativas, organizar duzentas, tcrú u cobertura
. para as du~cntus. Recursos existem no BNH; o que estaria faltando
scrium organílaçõcs capuzes de absorver os recursos existentes no
BN H pura, junto com o Governo, resolver o ~randc problema do
deficit hubiwcionul. Séó BNH entendesse de construir casas c entregú-lus prontus aos mutuartos, ter1u razão, inteira razüo V, Ex• Mas,
ao B11nco Nllcionlll du Habitação compete financiar as casas c- ui,
sim. V. Ex• tem ru~uo - ao invés de agir putcrnalisticumentc,
dispen>andojuros c correçuo monetária, colaborur nos grupos hubi·
t~tcionuis de baix.u renda, compondo os equipamentos comunitários
Uc ~1ue não sUo capuzes us Prefeituras municipais, compondo os
l!quipmnentos comunitúrios que entenderia ao Poder público, puru

proporcionar a4uilo que o Secretário de Píunejamento de São Puulo
quer dur como novidade: de que habitação não é tão-somente u
moradia, scnrw esse conjunto, esse equipamento comunitário capuz
de dttr uma \'ida segura.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-Silo Paulo) contrn-upurtear V. Ex.•'?

Posso

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA-Goiás)- Se V. Ex• fizer críticu u ele, aceito; se V. Ex• lizer criticu à COHAB MetropoÍiülnu,
posso admitir: uo BN H, não, E.celéncia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-Sio Paulo)- Vou tentur responder a V, Ex•, quanto aos diversos argumentos levantados,
que me parece mais realista que o rei, porque ataco, com os meus ur·
gumcntos, o status quo, e V, Ex• defende esse status quo, uchu que
estú tudo cm ordem, tudo maravilhoso. O Senador Daniel Kriegcr
há poucoi instuntes, disse que o Presidente da República estd
preocupado com o que ocorre. Então, V. Ex• é mais realista do que
o próprio Chefe de Governo, que reconhece que existe alguma coisa
de errado.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás) - O BNH não é do
l'rosidcntc du Repúblicu, não é o cuso de ser mais realista do que o
rei. c. necessariamente, não devo pensar como ele.
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-São Paulo)- Permitame continuar. V. Ex• está sendo mais realista do que o rei, porque
o Presidente da República está preocupado, c V. Ex•. não. Para
V. L:x•. está tudo bem, tudo caminha maravilhosamente bem no
BNH, niio existe nenhum problema ali, Dona Sandra Cavalcanti
"està ficando louca" ao dar essa entrevista! Realmente, sei que o di·
nhciro ~do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas é preciso
conciliur os diversos interesses em jogo, o interesse financeiro do
Banco, o interesse do trabalhador de baixa renda, que tem baixa ren·
du em virtude da politica salarial do Governo, e o interesse nacional
de construir casas. ii um problemu que tem de ser equacionado pelo
Governo. deve ser equacionado pelo Governo, que não pode, de
munciru nenhllma, receber o assunto em termos de conservação do
status quo, como quer V. Ex•
Com relução ao problema das COHABs, V, Ex• disse que o
BNH us financia, mas elas é que são responsáveis. Só se mudou de
ontem para hoje, Excelência. Se não mudou, deve ser da forma como
disse no meu discurso. V. Ex• sabe que fui Prefeito, ati: dois unos
atrás, da Cidade de Cumpinas, que tem uma COHAB, aliás a que melhor funciona no Brasil, rcco~hecidamcnte- dentro de alguns dias
isto poderit ser conlirmado com o Presidente do BNH que virá aqui.
Niio quero com isso levantar a questão de lá ser administração do
MDB hil oito anos, mas, por outros fatores, talvez, a COHAB de
Cumpinus funciomt muito bem - isso ó reconhecido pelo próprio
BNH. Tenho, portanto, experiência porque a Prefeitura 1: dona da
COHAB de Cuntpinas e a experiéncia me diz que todo o projeto que
a COHAB apresenta ó aprovado pelo BNH, a localizaçilo, o preço
definitivo, o preço do terreno.
No que tange às COHABs, realmente, o BNH interfere quase
que totulmentc em todas as obras das COHABs. Ora, se interfere, se
aprova projctos, terrenos, localizuçilo - e o Presidente do BNH
esturi1 uqui dentro de dois dias, quando o assunto poderá ficar
esclurecido -poderemos chcgur à nossa conclusilo, porque pelo menos ati: ontem era assim. O fato é que ele i: responsável pelas
COHABs, pelo que ocorreu com a COHAB de São Paulo, que, hoje,
tem cinco mil cusas fechadas, sem condições de habitabilidade, como
tJiss.: o Pr~fcito tlc SUo P11ul~, recentemente.
Creio, portanto, que o BNH é responsável pelos desvios da
pnliticu hubitucionul, pe\u sistemúticu económica que adota c
lllmb~nt, no aspecto udministrutivo, pelas deficiências e despesas das
COHABs, <)Ue ele controlu.
Quero, Sr, Presidente, fazer menção U recente entrevista du
Dcputulin Sundru Cuvulcánti, da Assembléia Legislativa do Estudo
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-347do Rio de Janeiro, a primeira Presidente do Banco Nacional da Habitaçno: a sua fundadora, por sua experiência no Governo Carlos
Lacerda, quando ela construiu cusas populares naquela cidade:
"Em cntrc.:vista exclusiva ao Correio Brazllicnse, a Dcputuda Sandra Cavalcanti, fundadora do BNH e criadora do
Plano Nacional de Habitação, manifesta suas preocupações
sobre a distorçfao da politica habitacional que está sendo aplicada no País. 11 parlamentar acha que o BNH fugiu muito de
suas linulidudcs não atendendo, como deveria, uo seu princi·
pul objctivo 4uc é o de cumprir socialmente o papel que lhe

!'ora designado com a criação do Piano Nacional de Habitm;rm.
.O fato, que atinge a grande parte da população brasileira. também estú preocupando o Presidente da República,
ufirma '' parl:unc.1tar, que nia última terça-feira manteve um
rúpido encontro com o Presidente. Logo após a ·conversa
com Geiscl, Sandra Cavalcanti informou ao repórter do
Correio Brazlliense que a atual política habitacional dosagruda cm muito ao Palácio do Planalto.
Nobre Senador Osires Teixeira, disse V. Ex• que nada tem com
o BNH, mas, pelo menos, está descontente com o que ali ocorre.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás) - V. Ex• pode
distorcer a palavr:a de outros: a minha, não. Eu disse que ele não i: o
dono do BNH c, por este motivo, ele não estava mais realista do que
o rei. Eu disse que o BNH é um patrimônio nacional do trabalhador
brasileiro.
O SR. ORESTES QUJ:.:RCIA (MDB - São Paulo) - Bem,
p:artindo do princípio de que a palavra não existe tão-somente para
dissimular o pensamento- como dizia o Ministro de Napoleãoacho que o Presidente tem responsabilidade também junto ao BNH,
por ser Presidente da República.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás) - Com o advérbio
tambóm, cu concordo. Sua Excelência tem responsabilidade
tumbém. V. Ex• também.
O SR. ORESTES QUJ:.:RCIA (MDB - São Paulo) - Todos
nós também.
Contimt~t a entrevista:

Ninguém nega que o BNH deve procurar evitar prejuízos.
Deve cscupur uos dcsustres. Não deve repetir os erros da Fun ..
duçüo da Cusa Popular c das antigas Carteiras Hipotecãrias.
Mas, dai a se transformar num mero ganhador de dinheiro,
vui uma imensa distância. Tanto assim que o Presidente
Ernesto Geisel, assim que assumiu a Presidência, quis saber~
o destino dado a esse lucro. Foi em decorrência disso Que o
BNH reformulou o Plano na parte relativa às camadas de
menor renda, dando objetivo social àquele lucro.

G, como disse anteriormente, o programa que estabeleceu que
os reajustes são efetuudos somente uma vez ao ano, Portanto, Sr.
Presidente, não são apenas palavras nossas, da Oposição ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Honra-me
V, Ex• com um aparte'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) - Só
ulguns segundos e eu o concederei a V. Ex•
... que quer um BNH que esteja realmente construindo casas,
linanciando casas, através da COHi\BS que controla, para os traba·
lhadores brasileiros.
· Sr. Presidente, e Srs. Senadores, í: verdade que somos da Oposi·
çfao, do MDB, nesta Casa. (;verdade que existe o drama da habitacão popular. Temos a obrigação e responsabilidade de levantar esses
problemas no Senado, no Congresso. E a nossa expectativa não é u
de que o problema persista, para que nós continuemos, na Oposição,
u clamar contra ele. Queremos que seja resolvido, que o Presidente
da República, dadas as informaçuões da Deputada Sandra Cavalcami r: do Senador Daniel Krieger, realmente se interesse, pessoalmente, se for o caso, em verificar o problema do BNH, para colocar
nos trilhos os objetivos que inspiraram a instituição do Banco Na·
cional da Habitação.
Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- V. Ex• que
foi Prefeito de Campinas, e bom prefeito,. ..
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB Obrigado.

São Paulo) -

O Sr. Eurico Resende (ARENA - Espírito Santo) - ... tanto
assim que foi guindado a uma deputação estadual e, em seguida,
tornou-se o Senador dos cinco milhões de votos, parece que o maior
da História da Humanidade, e que está, agora, tendo condições
"/I uçüo d•J BN H não satisfaz ao Presidente Geisel- de- ·competitivas pura, em termos de Governo de Suo Paulo, tentar marclmuu i.l rmrlamcntur- e eh: é de opiniüo de que é preciso (C;.. ginàlizar o seu eminente colega Franco Montoro, sabe perfeitamente
voludonur o sctor." O certo é que, quando elaborei o Plano, que o Governo realiza projetas e acompanha a sua execução. Se se
cu qur.:riu cusas pura brusilciros sem casas. Eu queria moradia evidenciam regularidades de resultado, se a execução é frutífera,
mclhur pura l~unilius brasileiras vivendo t:m condições de estimulndu, muito bem; mus se, ao contrário, apresenta fulhus,
int'criuridude humana", ..
omissões, demasias, então, o próprio Governo a retifica, Isto deve
ter
acontecido com V. Ex•, quando Prefeito de Campinas. V. Ex•
Port;unu, Sr. Prcsidcntc, quero desta entrevista, cujo resumo jú
vimus no n:.1riz de ccru du noticia, destacar dois pontos que se rclu- nüo podcrú alirmar, sob a égide du verdade, nesta Casa, que jamais
retilicou quulqucr plano, como Prefeito de Campinas, Ora, u política
dunnm COlll i.IS respmau~. Srw as seguintes perguntas:
lwbitacional do Governo vem sofrendo retilicações. No utual
2 - Acha que o Plano nuo vem correspondendo à exGoverno, já sofreu várias. /\indu recentemente, o Presidente da Repcctutiv;.!'!
pública determinou se fizesse um abatimento de 50% no índice de
corrccüo monct<iria, dentro du jurisdiçuo do PLANHAP, isto í:,
R.- Acho, inl'elilmcnte acho. O BNH, por razões que
c.:•1sus popuhm:s. Antes, criticnvuesc o Governo porque não havia
nfau süo da responsabilidade du :atual dirctoria, fugiu às suas
phano habitacional. O pobre coitudo que desejasse obter casa com
lin:didadcs. 1: hoje um dos mais poderosos bancos du
linunc.:iumento du Caixu Econômica tinha que procur\lr um
t\ mérici.l Latim1 ... Ptiblicu bulunços cspctuculurcs. Registra
Dcput:ado ou um Senador c apunhaar u assinatura do Sr. Juscelino
lu..:ros l'uhulosos. Acontece, porém, que o Presidente Custello
Kubitschck ou do Sr. João Goulart para poder conseguir o emprésUran~.·ll tH1o o criou pura isso, N~:m cu, quando elaborei o
1
timo. Estu foi, durante muitos anos, verdade desafiante, maldita,
1 1allll, ith:uli~ci u sistema c fundei o Banco- nem cu queria
nesta País, pelo seu curillcr discriminutório. Então, hoje, o Governo
i~Ml, Eu ljLH:ria ~o:asus pura brusileiros sem casas. Eu queriu
tem um l'luno que jil evoluiu. V, Ex• critica o BNH porque ele está
i~~ll. I~ nwmdiu mcllwr para fumflius brasileiras vivendo cm
uperundo cm termos de gigantismo financeiro, ficou muito rico. A
Clllldil;llcs de infl!rÍllriU:u.h: humunu.
critica de V. Ex• é vúlida, porque, realmente, o próprio Presidente
J- Por LjUC u BN H fugiu uos objctivos'?
R - Porque I!SljUCccu us linulidudes sociais do Plano c do BN H vem propondo alterações. /\gora, estas ulteruçiles nuo
pu:o.SlHl :1 llpcmr ClllllO um órgUo cxclusivumcntc financeiro.
pudem obcdc~cr ü emoção, mus devem ser orientadas por dados
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tC~nil.:us, com muitl} c{1lculo, porque corrcçào monetária é coisa
muito1 s~ria neste Puís- no dia cm que se suprimir, a economia do
Brasil m:aba. Vult;Jrc-nlos, cm termos econõmicos, à rota das caruvc~
l:~s. Entito, yu:~ndo o Senhor Presidente da República diz, por intcr·
mi:uio d:~ Dcputulla Sandra Cavalcftmi, segundo ela afirmou, que
nrlo Olgrmlu u ele, Presidcntc, o andamento da política do Banco Naciunul Uu Huhituçtlo. Sua Excelência, com isso, caracteriza. o seu intl!rr.:ssr.: r.:m upcrfdç,mr o sistr.:ma, porque irí1 muita mal um país em
'Jllt.: o Prcsidcntr.: da República diga qut cstú muito satisfeita. A insatisfuç:'lu prcsidcnciul é um dos fator<:s decisivos do desenvolvimento
noiCÍllOUI, utruvês da reformulação de princípios, da execução de projeto; heróicos, como" do Banco Nacional da Habitação. A sua situa·
~i'lll mdhorou, c mdhoruu muito. O fato de termos mutuú~ios sem
c:~padll,tlle para 'tdin1pli:nciu, p:~ra o pagamento regular das pres·
l:u.;llcs, se, de um lado, caracteriza um estágio negativo, de outro,
llcnwn:-.tra 4ue o B•mco Nacional da Habitação confiou no tra~
balh;u.lur, \!ntrcgou·lhc um patrimônio, tendo cm vista a renda
1:unifi:1r llllc, muís tarl.lc. tornou~sc crodida. Mais tarde, o orçamento
dom~slÍI.:ll perdeu ·1'1lh:la clicácia que roi demonstrada quando o
mutuünu plcit~.:~lu o linancí:.um:nto para aquisição da casa própria,
Entr1u, no Jbl.!ur:tu I..! c \'. E.-.;', recolhemos apenas - concessa \'enia
- ;1 llllllllltoniu l.lc um reconhecimento nacional: hú necessidade de
'" 'tltcrur :t politio:t h'tbitacional do Governo. Isso é próprio de todo
Governo - nrtu há imul:lbilidadc nas projetas. E V. Ex• mesmo
j:1nmis >~d~llou, como Prt:fcito de Campinas, a imutabilidade nos seus
projc.:tns c nos seus planos.

O SR. ORESTES QUJ::RCIA (MDB- São Paulo)- Agrade·
ço o aparto do nobre Senador Eurico Rczcnde, com o qual estou plenmnente Ue ou.:nrdo, no scmido de que um governante não pode estar
sutisfr.:itl) ~.:om o stalus quo; eh: deve, realmente, estar insatisreito,
acump:tnhando, cm seu gabinete ou suas visitas, o desenrolar do des~
tino lh.l seu l)tlÍ:-. c deve:. cvidcOlcmente, tomar, quando necessário,
m~.:didas r:'lpidus c clicientcs para que o curso dos projetas que não
:1ndum bc:m sej:1 r\!tomado no sr.:ntido em que o Presidente, no seu
consl!nso, Jo Governo, reconheça que vá bem.
l::\:tt:1mcntc esse: o objetivo do meu despretensioso discurso
nc.:stot l:lrUc. ll pedido que r.:nunciei no início dele, e que reformulo,
em rcsp•>sta ao aparte do V. Ex•, Senador Eurico Rezende: que o Gov~.:nlll, u Presidente d:.1 República, tome, realmente, providéncias i me~
diut:1s, rma LJUC u BNH voltr.: Ul,S trilhos ou, pelo menos, se reencuminhL' ~1us trilhos- st: é que em algumu oportunidade ele esteve
lowlment\! úentro dos trilhos- volte ao seu destino, à su:.t predesti~
na~o;i'hl. fHlrquc toda a Nação estú esperando isso, E nós contamos
~lllll IJ Governo paru intervir' nesse sentido, (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
l'ra ao nobre Senador Franco Montara, que ralará como Líder do
MOB.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Siio Paulo. Como
Lider, pronuncia· o seguinre discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Pr~.:sidcntc, Srs. Scnadores:
A l.iuerança do MDO cumpre o dever cle trazer ao conheci·
mcntu do Senado, c solicitar às autoridades rcsponsúveis proviJ~nd;.ts f'Unl U SCU C!iCIUrCCinlt:OlO, Uln rato da maior gravidade,
Nu últimu scxtt1·fi:iru, foi seqUestrado ou pr<:so, em Londrina, o
Presidente dll l)iretôrio Municipal do MDB, daquela cidade. Foram
.r r"'"'· também, u Vereador Genccy Guimnrilcs, do MDB, de Lon·
Jrin:1 c u Vcrcudur N<:wtl1n Abel de Lima, de Paranaguú. Forum
:dnda prcsu:t ou se encontram desaparecidos: Mário Gonçalves
Siqueira, Pau lu Sime:'to Costn, João Alberto Hcncche. Diroe Alves c
Dio~ll Gimcncs Ruiz,
Nnsso companheiro, Senador Leite Chaves, informa de Lon~
drina lJUC cssns prisjcs se cfr.:tu:mun de forma cstranhu- não se su~
ht.: :te se trata Uc um seqílcslro ou de uma dr.:h:nçüo reulizudu por uutoríd~u.lc pliblh:u.

O jormtl O Estado de S. Paulo publica, sobre o assunto, uma noticiu cujo titulo é o seguinte: "ScqUestrudo o Líder do MDB em Lon·
t.lrinu",
lnformu yue o Dr. L"is Gonzuga Ferreira, Presidente do Di·
retúriu Municipul e'r\dvogado militante, tem a seu ludo a Secção da
Ordem dos Advogados, que procura fixar as condições em que se
d~u esse dr.:supurccimento,
A Seoretaria Geral do Movimento Democrático Brasileiro
comunicou-se com o Ministro da Justiça, que declara estar tomando·
provid~ncias para upuraçào dos fatos.
Segundo noticias que nos chcs.am neste momento, alguns deles
pmecem ter sido presos por órgãos de segurança. De qualquer
maneira, yueremos lembrar o art. 153, ~ 12, da Constituição brasileiru 4uc, ao delinir os Direitos fundamentais do cidadão brasileiro,
incluiu seguinte norma:
"Ninguém será preso senão em nagrante delito ou por
ordem escrita de llutoridadc competente. A Lei disporá sobre
u prcstl!çào de fiança. r\ prisão ou detenção de qualquer
pr.:ssoa será lmediatumcntc comunicuda ao juiz competente,
yuc u reluxurá. se niio ror legal."
O Sr. Virgilio Távor~ (ARENA- Ceará)- Permite V. Ex• um
urane'!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Ouço o
aparte Uc.: V. l::xf
O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA- Ceará) - Eminente Líder, a
exemplo de vezes anteriores, o rato apontado por V, Ex• será levado
;10 conhr.:cimcnto das uutoridudcs e, pensamos nós, provas já demos
u V. Ex~ de que providências serão tomadas c V. Ex•, pt:lo menos,
terit umplu. cubai cxplicaçrto do fato a que alude.
O SR. FKANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Agra·
dcço u intervcnçiio dll nobre Líder Virgílio Távora que, cm nome da
Minoriu. se dispõe ...
O Sr. Virgmo Távora (ARENA- Ceará)- Maioria. No Sena·
llo son1os br.:m Maiuri•1 ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) - ...
Maiori;L É que, ugora, cm ulp,uns l::stados, nós somos Maioria, e, nas
ültinms cleiçõr.:s, o fomos. De vinte c dois Senadores, elegemos
dclcsseis. Nós, temos, muitus vcz~:s, a maoiria dos Deputados.
O Sr. Virgilio Távora (ARENA - Ceará) - Só a maioria dos
Deputudos.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- V, Ex•
tem razrtu, retilico. Apenas, dou explicação psicológica do rato, que
tem, também, um fundamento sociológico e polilico. Não é tão
uhsurdu u cunrusflu.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA - Ceará) - Ilustre Líder, nós
jí1 concordmnus pomt o um, 2000, está recordado'~ ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Essas,
us prol'cci;Js de V. Ex•- os nossos prognósticos são mais otimistus,
Sr, Prr.:sidentc, cs.;cs l'utos sno, de sua natureza, graves e exigem,
rcalmt=ntc. um r.:sclurecirncnto cabal sobre u mut~ria. Temos a certeza
de yuc o Sr. Ministro da Justiça tomará aquelas providências exigi·
das por lei. De 'lualquer maneiru, é estranho que se fuça umu prisão
nestus condições c qur.:, passados alguns dias, ainda se tenham dú·
vidas sobre u signilic1tçào exata daqueles dcsapurccimentos. A se~
gurunça, 4ue é um direito de todos os brasileiros, exige que haja um
csclart=cimcnto u este respeito.
O Movimento Democrittico Brasileiro, dando cumprimento
t1quilo 'Iuc ~ seu rigoroso dever, transmite us inrormaçõcs que nos
suu l'ornceiuas pelu nobre Senador Leite Chaves, c dú apoio às suas
dilig~ndas. S. L::x~ permuncce ncstr.: momento cm Londrina, pura
pm~urur Hpurar os fatos c tomar as medidus legais, nu dr.:rcsu do
direito de seus companhcirus.
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-349Sr, Presidente, aproveito também u oportunidade puru
encaminhar Íl Mcsu umu rcsoluçtao, na forma do urt. 37, da Constituição, combinado com o urt. 170, do Regimento Interno do Senado.
Sigm1t(1rios deste documento, representando mais de um terço desta
Cus:~, resolvem criar umu Comissão Parlumentar de Inquérito para
inv~.:stigur c amlii:mr u atuu~;ào do Movimento Brasileiro de Alfabctil.ação- MOBRAL, cm especial no que concerne u celebração
de cunvl!nios com os municípios paru alfabetizuçii.o dos excedentes
das cscolus prinulrias.
i\ Cornisst10 scrú composta de sete membros efctivos e igual
número de suplentes, Sua despesa se limitará a cem mil cruzeiros e a
Comissão reulizaril seus trabalhos no prazo de 120 dias, contados da
dnta de suu imaulaçào.
A justirtcução dessa Comissão Parlamentar de lnqué:rito se
r.:ncontru m1s nr~õcs aprcscntudas no~ discursos dos ilustres Senadurt:s João Calmon. Jarbus Passarinho c Luiz Viana, que acampa~
nlwm csto1 solicitaçflo.
.
Paru us provid8ncias regimentais, passamos à Mc:su o texto da
rcsoluçiio c os documentos que a acompanham, como justificação.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
'

"DOCUMENTO A QUI:.' SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:"
Artig<l publicado no O Esrado de S. Paulo, de 14-09-75, edição
de domingo, página 41.

Seqüe.vtrado o líderdu MDB em L~ndrina
Do correspondenle em MARINGÁ
O presidente do Dirctório Municipal do MDB em
Londrina, Luis Gonzuga Ferreira, e um funcionário da
Viação Garcia, João Alberto Heinccke, foram seqUestrados
scxtu .. fciru ü noite nesta cidade, sem sabcr·se até agora quem
sàu os n.:sponsoívcis. Ati: ontem, ainda não havia nenhuma
informação sobre o sou paradeiro, apesar dos esforços feitos
pela Subscçilo da OA B-Ordem dos Advogados do Brasil na cidade, pois Luis Gonzagu també:rn é: advogado.
O presidente du OAB cm Londrina, advogado Nilo
Ferrai. de Carvalho, procurou informação junto à Policia Fe·
deral de Londrina, sobre o paradeiro de Luis Gonzugu, mas
disseram-lhe que na<> subiam de nudu e que só tomaram
conhecimento do ocorrido através de telefonemas. Entretanto, unteontc:m ü noite, partiu um comunicado do escritório
da Policht Federal nu cidade, à Imprensa de Londrina,
proibindo a divulgação de qualquer noticia sobre os raptos
ou seqUestros. Depois do seu contuto nu Policia Federal em
Londrina, Nilo Ferraz falou com o presidente du OAB
regional cm Curítiba, c este também procurou a Polícia Fe·
derul1m Capitul. onde lht: asseguraram dt:sconhecer os raptos
ocorridos cm Londrinu c que: ali não havia ninguém preso.
Por causa disso. diz Nilo, é provável que Luis Gonzugu (ele
ignoru uté ontem o outro seqUestro) esteja detido no Bata·
lhiio <.lc lnfunwria do Exército cm Apucmana, mas ai, só será
possível obter ulgumu informação nu st:gundu·feira.
Luis Gonzugu foi ~cqUe~trudo entre: us 20 e 30 e 21 horas
de unteontcm, quomdo chegava ü suu residi:nciu. Segundo
testemunhus, ulguns dos elementos que participaram da açüo
de seqUestro a Luis Gonluga (crmn cinco no total) upresentu·
ram-se pou~:u untes dt:lc chegar cm cusa, à sua esposa, como
sendo d•1 J>uliciu Fcdcnd c Uo E.x~rcito (as mesmas teste·
munhus Uizcm que um :qm.:scntou credencial de tenente do
E.\ército), Cles cstavum numa camioneta Veraneio, com
placu llficiul c uinUn segundo tcstemunhus a plucu era de
Curitibu. Os cl~:nH.:ntos chega rum Ucusu de: Gom:ugu, no Jur·
dim-Qucbcc, por volta das IMhoniS, pedindo informações u
um gum<.lu d;1 rcsi<.l~m:i:1 uu lado sobre o uspccto rísico do
pulith.:u. Scgun<.lo uutrus informuçõcs, tmnbém h:rium se

uprescntado como cientes, um dos qutiis dizendo que estava
com um problema de terras c tinha um funcionário ferido.
Rondando o quurtcirão ou purados próximos à casa ficaram
aguardando a chegada do advogado. Por voltu dus 20 c 30 a
~I horas, quando Gonzugu estava chegando em cusu, foi se·
qUcstrudo sem nenhuma explicação ou identirtcuçilo e, quan·
do uma rtlha dele pediu aos elementos para soltarem o pai,
um deles disse, pura um visitante da família, Almir Passos,
que ucalmassc a menina c que Luís estava sendo detido por
ordem do SNI. Dois minutos depois, a Veraneio se dirigiu em
direcão u BR-n, que liga Londrina u Curitiba, mas que
tumbém serve de acesso u BR-376, que leva ii Apucarunu,
onde hii um batalhão do Exército,
Nilo Ferraz de Carvalho, presidente da OAB em Lon·
drina, disse ontem que ainda não c~istc nenhuma informação
sobre o paradeiro de Luis Gonzugu e não se sube qual pode·
ria ser a cu usa, pois o político~ uma pessoa muito respeitada
nu cid;~<.lc.
OUTRO CASO
Um outro seqUestro em Londrina foi feito por três ele·
mentos, que tamb~m estavam numa Veraneio com placa oficiul de Curitiba, tnus este meia hora depois que os policiais
procururum pt:la primeira vez a cusa de Luís Gonzaga, por
volta dus IH c 30. João Alberto Heinecko, funcionário da
Viuçf<o Gurcia, residente nu rua Aruicás, 216, foi seqUestrado
nu frente de suu residênciu por três elementos que o procura·
rum e também sem qualquer t!xplicaçào. Os familiares ten·
turmn lm:alizli·lo nu Ddcgacia de Políciu local, mas rece..
berum u rcspostu de que ali ele: nilo estava.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A proposta apre·
sentada pelo Sr. Senador Franco Montoro será examinada pela Secrcwria-Gcrul du Presidência e encaminhada, nu forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.)
S. Ex9 nflo está presente.
Concedo u palavra uo nobre Senador Jurbas Passarinho.
(Pausa.)
S. Ex' não estoí presente.
Concedo a pu lavra ao nobre Senador Osires Teixeira,
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente; Srs.
Senadores:
Pedimos a palavra pura um registro que deve durar de um a dois
minutos,
8 que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemoram hoje us
Comunicações brasileiras, através da EMBRATEL, dez anos de ati·
vidudes, que se iniciaram com a epopéia dos primeiros seiscentos
quilômetros de linhas telegrártcus, plantadas em lngreme território,
pelo mugnilico Cândido Mariano Rondon, uindu no século XIX.
Veio o Brasil eaminhundo vagarosamente no setor das telccomunica ..
ções, duquclu época a, praticamente, a instuluçilo du EMBRATEL.
Eu partir duí, ~tssimilou, cfetivamente e sem perda de tempo, um desenvolvimento tecnológico extraordinário, que tomou conta de todo
o mundo contemporâneo. Nu verdade, gruçus a um esforço governa·
mcntttl ijigant~<co, u EMBRA TEL pode comemorar o seu lO• uni ver·
súrio, anunciando ft Nação, através da inuuguruçào, realizada ~oje,
pela manhã, do satélite doméstico Tunguá 11, u duplicação da nossa
c~tpucidudc de comunicação interna e um aumento substancial da
nossa capacidade de comunicação com todo o mundo. Hoje, o Bru·
si i i: unido, seja por telefone, seja por telex, seja por televisão. Hoje,
u Brusil inteiro representa um puís uno nu teh:comunicaçilo, graças u
esse esforço gigantesco dos governos, a partir da instuluçilo da
EMURATEL.
O Sr. Virgnlo Túvorn (ARENA- Ceorai)- Permite V, Ex•,
um aparte'!
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prazer, nobre Scnudor.
O Sr. VlrgBio Távora (ARENA- Ceará)- Na hora cm que,
com tunto júbilo, celebramos o primeiro decênio de vida da
EM BRA TEL. é elementar dever dcju~tiçu lembrar, junto ao nome já
citado por V. Ex•, de Cândido Mariano Rondon, defasado do tem·
po, 1nas não no esforço no sentido de ver o Brasil todo interligado
cm seu território, a figura de Humberto de Alencar Castello Branco,
c da coragem pouco comum que esse estadista teve de, cobrando tarifus u preços justos, sobre elas fazer incidir a sobretarifu, que constituirhl o Fundo Nacional de Telecomunicações, há vários unos criado m<IS nunca recolhido. Ã falta de um homem como ele que,
cnfrmtando a impopularidade, deu à EM BRATEL os recursos
o~:cc~:-iÍirios para nssim proceder, e, que anos depois lhe seguiu, Emílio Médici com a criação da TELEBRÂS, que elevou o ranklng, do
nosso sistema de tolecomunicações, a um dos índices mais avançados
do mundo, pelo satélite artificial Tunguá I e, agora, numa coincidência reliz, pela instalação de Tunguá II na segunda etapa dessa grande
c maruvilhosa caminhada da nossa tecnologia. Neste momento de
r~:sta, é justo qut: relembremos esses homens, junÍo aos tE:cnicm que
nesta eompunhia, com o Cd. Haroldo Correia de Matos à frente, fazem :.l ufaniu dos brasih:iros.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro) -

Permite

V. l:.x• um aparte:'!

v.

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA iõx• nobr~ s~nador.

Goiás) -

Ouço

O Sr•. Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro)- Nobre
Osires Teixeira, havia-me inscrito para fazer, tnmbí:m oregistro doste ov~nto tão significativo e que só pode suscitar regozijo
por part~ de toda a Nação brasileira, que í: o transcurso do l<l'
anivcrsúrio da EMJlRA TE L. Vejo agora que a hora já vai adiantada
c valho-me do oportuno e brilhante discurso de V, Ex•, para inserir
nch.:. t;.lmht:m. o meu aparte, rc.:ssaltando os benefícios que a
EM BRA TEL já prestou ao País, ampliando extraordinariamente a
cap"cidade do sctor de comunicações, trazendo vantagens inequívocus e enormes a toda população e ao universo das empresas do
Pais, que s~ bcnencium dessas facilidades de informação,
multirlic<td;ls pela açào desta nossa Empresa Brasileira de Telecomunicações. Não só pelos benefícios já prestados, mas como pelos
efeitos altamente positivos que se podem vislumbrar pela ução futura
du EM BRi\ TEL nos próximos anos, cumprindo o seu cxtraordiná·
riu programa de ampliação, com a preocupação de colocar
r.:ncon1cndus Ll indústria nacional, com a preocupação de fazer nascer
e cresct:r indústrias genuinamente nacionais, produtoras desses
r.:quip<.uncntos, absorvendo tecnologia estrangeira que precisamos,
mus mantendo a maioria de controle acionário de capital nacional,
cutim, uma oricntaçiio politica que só merece louvores e aplausos,
pu r parte da Oposição o da Nação brusiloiru. Assim, 'desejaria ressaltar. ni1o só os benefícios que a EMBRATEL já prestou nesses lO
"uos, m"s, sobretudo, os que ainda vai prestar, nos próximos 10
unos, transformando a face desse Pais, em matéria de comunicações,
polo cxtrnordinilrio programa de ampliações que estú empreendendo. Deste 111odo, nobre Senador, quero colocar, também a
minlw voz,' a voz da Oposição, no regozijo pelo transcurso de,ssa
dat;1 ti1o signi licutivu para Nu cu o brasileira, que ê o dêcimo universáriD da l:.mpn:su Brusilc.:iru de Tclccomunicuções.
s~nador

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Nobre
Senador Roocrto Suturnino, acolho o aparte de V. Ex•, como acollii, ainda hi! pouco, o do nobre Lidcr do meu partido, Senador Virgílio Túvura. rwrtt ~um c:lc com:ord;,1r, 4Uundo relembra, no episódio
das ulcgrias do Ui:cimo univcrsúrio Llu EM BRATEL, a li guru expo·
ncndul de C~tstcllo Branco c u suu ~aragem nu cobrunçu da turifu
n:~11 c, sob r~: i.llmil'u, us condições puru u constituição do Fundo Na·
ciunal de Tdccomunk:•ll;Õcs, bc.:m ~1ssim, quundo rccardu a figura do

eminente _c ilustre Presidente Emllio Mediei, cm criando a
TELEBRAS, que tanto e tão relevantes serviços tem prestado à Nuçilo brusileir.
De outra purte, quando V. Ex• enfatiza o papel extraordinário
que a EM BRA TEL desempenha em favor das empresas, sobretudo,
da média e da grande empresa brasileira. E, ainda mais, do papel que
;1 EM BRATEL desempenha como fator dinamizador, diríamos
assim, do aparecimento de indústrias genuinamente nacionais a pro':'
duzircm bens ncce;:ssúrios ao desenvolvimento brasileiro.
V. Ex•. sem dúvida alguma está a falar cm nome da Oposiçüo
para, conosco, festejar os dez unos da EM BRATEL, que é,
so~rcludo, u conquista - não desse ou duquelc Governo, mas,
acima de Governo c de Partidos, a EM BRATEL é a conquista de um
Brasil adulto, porque ela, como ele, é uma cmpresu adulta, já nos
seus dez unos,de idade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.)
S. Ex9 nt1o está pn:scntc.
Concedo u puluvra uo nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex~ nt1o estú presente.
Concedo a paluvru uo nobre Senador José Esteves. (Pausa.)
S. l!x• nt1o estú presente.
Concedo a palavra uo nobre Senador Otuir Beckcr.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina) (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prosidente, Srs. Senadores:
Pelo seu conteúdo, como pelas qualificações do autor, a carta
dirigida pelo eminente Senador Luiz Viana ao Presidente da
ARENA. o nobre Senador Petrônio Portellu. deveria ter suscitado
longo e intenso debato. O ex-Governador da Buhia e ex-Chefe da
Cusa Civil da Presidi:nciu da República formulou sugestões à
Direçiio l'"'tidi.riu, por esta solicitadas aos membros da ARENA.
Atendeu, <ISsim, a apelo que lhe viera da cúpula partidária.
No cntunto, o documento nilo originou, até o momento,
discussão a!gunl<l. Não mereceu apoio, nc:m condenação. A publicw.;fll) d:1 l..':urt;.t apl!nus ,;on~tituiu uma sutpresa, um susto,
P;,tss;.u.lo este, tudo foi esquecida, como se nada houvera, nada
houvesse digno de exame I! discussão!
Reputo esli.t curw como um doS mais importuntes documentos
surgidos lhl úmbito de nosso Partido nos últimos unos.
Li. nn diaS do corrente, editorial do Jornal do Brasil, publicado
nu dh1 <Interior. sob o titulo Poder lnvlsínl, acrescentando ser enorme :1 importúnda d.: ulirmuçõcs, merecedoras de renexão de todos
que :-.c prcoi.!upam com os destinos deste Pais. Prometi voltar a
o!.':upur u trihunu puru u\gunHas pJ.!Iavras a mais. é o que hoje faço.
Quem 4ucr que leia o cditoriul incorporado cm nossos Anais
nele vcrú acLisuçlícs cxtrcmmnentc gravc:s. decorrentes da existência
do LIUC ojorn"l cariocu uponta como um "'descompasso entre as puJa ..
vn1s cu uçtao do l!xt.:~.:utivo". Alude o editorialista u divergtnciu entre
membros do primt.:iro lt!Sculilo do Governo, que prolifcru pelos
1.h:nwis esl.!alõcs. na multiplicaçiio de mah:s que terminam, pt:lo que
~1punta como um ·~descompasso entre us palavras c u açt1o do
EKt.:I.!Uli\'l)",
Dcnundu o jornal u cxistênci~l de uma espécie de poder invisível.
dclllro do prôpriu Governo, I.!Uill !'orças sulicit.:ntcs pun1 impor tt1o
ostr;1nho descompqsso.
1\ l.!rilic;.a se estende uo cumpu rc:arito de dcbutt.:, que scrüt
admitidll, a fim de LJLIC csl•t divcrgCnci:... c 4uulqucr troca dt: opinifto
st.: esgotem cm ~ctur cxdusivamentc intcrministcriul.
E dcnunci:t cnnse4üCnci:1~ ncgativ~ts Ucssc dcscompu.sso, qur.:
parnlisumu sctllr privou.hJ, dcsoric.:ntundo-o.
Conw ~~ ~•trtu dll nobre Scn:.tdur bui;.tno, ots dcnúncii.1~ c ,,cus:.al,:lit.:s do Jornnl do Brauiil, l.!uja gr,,vu.h!dc ntto preciso su\icntur. l'omm,
mais llll\11 Vl.!l., rt.:ccbiiJHS ~IJ'lCIHIS C1.llll siiC11Cio,
l)t,; Judo, pllSSÍVCiS CXI.!i,;SSOS das aJirnlUÇÕCS, O editorial do Jornu\
do Drusil rcl\:riu-sc '' l'~.;nôm~r.:no de !'a tu perturbador.
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que é nmléôca ao Governo, UARENA, que o apóia, e, cvidcntcmcn·
tt:, uo País. Essa divergência, esse descompasso impõe desorientação
c se traduz muito facilmente em "luta" interna, que possui grande
poder de desguste.

gida i1 Direção do nosso Partido, porque elas têm plena identidade
com o que eu penso. Disse V. Ex• tudo aquilo que eu imaginava
dizer, mas que, não tendo us mesmas quulificuções para fuzô·
Jo ... (Não apoiado!)

O Sr. Orestes Quércla (MDB- Sio Paulo)- Permite V. Ex•

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina) - ...
busq u~:i, cxatamcnte, alicerçar-me na sua carta,
Prossigo, Sr. Prc:sidente:

um aparte'!

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina) - Pois
não, com muito prazer.
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Essa desorientação tem sido uõrmadu de modo abundante pelos
órgãos de nossa Imprensa e pelas entidades representativas das
classes produtoras. E ó fácil de o vermos, mesmo sem desdobra·
mento, nos debates travados nesta Casa, e muito especialmente na
Cúmura dos Deputados. Chegamos a ver autoridades de segundo
escaliio rc:verberando posições e pensamento de seus superiores. Es~a
é uma desarmonia tão evidente quanto prejudicial ao própriO
Governo.
Nu parte final do Editorial, o Jornal do Brasil se volta ~entra~
ARENA, ucusundo·u de querer ••ganhar eleições por decreto . AqUI,
0 editorialista diz menos do que pensa. Limita-se a insinuar, pois
ninguém nu ARENA quer vencer eleição por decreto\ Parece, uo
contrário, haver uma ação continuada c talvez inconsciente par.a
impedir que u ARENA vença us eleições! E;.o que podemos concl~lf
du Jirmczu com que se impede que o Partido funcione como agrem1a·
çào democrática.
Estamos às vésperas de uma convenção nacional. Serâ ela rápidu c seus resultados silo sobejamente conhecidos, com u .única
exceçt1o quanto uo texto do discurso u ser proferidO pelo emmente
\'residente Ernesto Geisel. Fora isto, tudo mais está decidido e rigidamen h: programado.
Informa u Imprensa que será mesmo uma festa, que não que·
bran"i a apatia c a desconfiança do povo.
Nüo se pode cobrar do Partido o que não foi e não é de sua
responsabilidade, pois não foi fruto de deliberação sua, livremente
adotada. Viu de regra nem sequer temos "deliberações", pois estas se
limitum ao anúncio de decisões!
Sr. Presidente. preocupo-me com o teor do Editorial do Jornal
do Brasil mÍs suas alirmutivus com os males decorrentes de uma
dupliddadc doutrinária dentro do Governo, u estimular lutas pelos
escalões sucessivos, a desorientar a Nação, que se sente intranqUila
dianlc do "descompasso entre as palavras eu ução do Executivo''.
Accituria suas pesadas críticas à ARENA se não as simplificasse
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina) - Emi· de fornm tão inaceitável, não indo às origens dos males du Agremiação.
.
nt.:nte S..:nador Ort:stes Quérciu, é t:xatumente o sentido de indcpen·
Tais críticas não são exclusivas do Jornal do Brasil, poiS
di:ncia, de autenticidade, de obje'tividade e de coeri:nciu, sobretudo,
sccundadus, at~ com violência muito maior, por toda a Imprensa.
com meu pronuncianH:nto d..: ..:stréiu, nesta Casa, que estou pronun·
Mas eS\a comete. infelizmente, contradições que não contribuem
ciundo este discurso. Agradeço o aparte de V. Ex•
p~ 1 ru clarcur o panorama. Ainda .recentemente, vimo-la c~ndenar c
E, com muito prazer. ouço o eminente Senador Luiz Viana.
criticar a luta aberta no MDB, CUJO escoamento natural seriu o buter
O Sr. Luiz Viana (ARENA - Bahla) - Inicialmente, desejo de chupa. querendo-o inerte e apático. E isto quanto tanto condena e
ugradcccr u V. Ex• as rererêncins tão generosas, tão amáveis a mt:u
investe contra u ARENA, precisumente por vi:-la inerte e apática!
respeito c u respeito do documento que enderecei uo meu Partido.
o MDB, por estas ou aquelas razões, por estes ou aqueles teCompletando o pcnstomcnto do Senador Orestes Qui:rcia, reulmente
mores. chegou u uma espt:cie de: entendimento que: resultou nu orsnmuito oportuno. quero ussinular que o meu objdivo principal e o niwçt1o de chapa única pura a renovação de sua direçào. O entendimeu pcnstomcnto é que somente pela existência de partidos f~rt:s n~
mento é legítimo no sistema democrático, como u luta é natural nos
suu estrutura, c fortes nu opinião, isto é, prestigiados peln opm1ào, e partidos dcmocrí1ticos, nos quais us discrepáncias de opinião po.dem
que poderemos, realmente, ulctonçtor u práticu normal e ~~ciente da c devem vir t1tonu livremente:.
dcmocrnciu. E.stli! foi o sentido do documento que c:nvu:1 uo meu
A ARENA e\egcrÍI nova dircção. Não i: ela fruto de entendiPurtido c que, s..:gundo V, Ex•, purecc que cu mdhor teria feito se:,
mcn\u nem de luta partidária. Teremos um ritual pura o cumpri·
plugiando urn ilustre escritor, o tivesse intitulado de "curta uos
m~.:nto du Lei, nflo uma convenção de partido democrático que paru
sLmlus".
0 ser<: imprcscindive\ quo '" dclibcruçõcs sejam objeto de discussão e
vuwçrw. E, sobretudo. vcnhum de buixo pura cima. Não
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Agru·
funcionando como deve fundonur um Partido, u ,\RENA cnfrendcçu a participaçõu de V, Ex•. Devo dizer-lhe, eminente Senador
wrCI cada vct. diliculdudcs maior~:s junto uo elcitorudo: perante uo
Luil Viana Filho. LJUI! c.xutmnentc, tomei u libcrr.lude de incorporur
qual Clltllpu rc~:c sempre entre u crul cu c:spudu,
ulgumu~ dtm;Ucs de sua c.xtnlllrdinúriu munifcstuçi\o cm cnrtu . di ri-

O Sr. Orestes Quércla (MDB- Sio Paulo)- Nobre Senador
OLUir Beckcr, da igual forma que, dias atrás, cu dizia no nobre Senador Dinurtc Mariz -que se preocupava com os rumos do MDB, de
que ele, evide1temente, tinha todo o direito de se preocupar com os
rumos do MDB, por ser integrante du classe politica, du qual todos fuzcmos parte - assim também quero congratular-me com V. Ex•,
por levantar um assunto -sem querer me definir cm questões como
se V. Ex• tem ruzüo ou não - mas por tratar de um tema bastante
interessante c oportuno. que diz respeito ao seu partido. Li, também,
a carta do nobre Senador Luiz Viana. S. Ex• salientava muito bem a
necessidade deu ARENA sor ARENA, porque o Governo era uma
·coisa cu ARENA cru outra. Lembro-me de uma frase muito signifi·
cativa que dizia: "O partido pode ter muitos direitos, menos o direito
de ser cego, surdo c mudo". Evidentemente que, como diz o cab\oco
lú do sertão da minha terra, u para quem sabe ler, um pingo é ICtra".
~claro que desejou o eminente Senador baiano, sem eu querer ir ao
signiõcudo muis profundo du curta de S. Ex•- nós, que somos fa~o
rúv..:is uo crcscimc:nto, uo fortalecimento da classe politica, achamos
qut: este assunto ê bustante oportuno, mesmo porque dá uma idéia
de indcpendi:nciu de eminentes figuras que integram a ARENA,
nt.:stu Cusa, t: que também não estão contentt:s com os rumos que se
sucedem, atualmt:ntc, na politica do partido situacionista. Tem
v. Ex•, portanto, u minha palavra de saudação, por ter abordado
assunto tiio importante, que acho, na minha opiniilo, para todos nós,
du classe política, porque seu ARENA, também partido, mas que
hoj~: niio tem muitas condições de ser um ind.çpcndente, de vez que
c\u não escolhe o seu Presidente, não escolhe o seu Lider- e V. Ex•
sabe disso. um partido que realmente precisa - na minha modestíssima opinião, tu\ve~ eu nem tenha o direito de dar opinião mas,
pedindo desculpas por dá-lu- encontrar o seu destino de indepen·
di:nciu, u õm d• dar u grandiosidade necessária à classe política que
intcgru u Aliunça Renovadora Nacional.
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O Sr. Luiz Viana (ARENA - Bahla) - V, Ex• não teve foi
oportunidade.
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ilflilrtc'!

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina.)- Pois
nU o.

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia.)- 1\ discussão cu voturculilur nu próximo sábado e domingo. Lá, V. Ex• terú u
nrwnunid;u.h: Lh: t.:xpor suns idt:ias e cu terei a honra c a satisfação de

~rlll vru1-st.:
llli\'Í-1:~:-,,

O SR. OTAIR BECKER (ARENA r-.·tinh:l~ pondcrm;ô~.:s

Santa Catarina.) -

c id~ius cu us estou definindo nesse momento.

u sua purlicip:u;Uo e o seu aparte que, pura
num.~ muihl honrllSo, cmíncnh: Senador Ruy Santos.
1\grad~,n.

lhl

l!lllUOhl,

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- Espírito Santo.)- Honra-me
V, ExY comum uparlc'!

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Cat•rina.)- Com
muiw pr:w:r.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo.)- Diante do
llisr.:urSl) úc V. Ex9 c tendo cm vistu. a intervenção do eminente Sc:nalhlr K.uy S:ultos, pn:lim fale:r incidir sobre o seu pronunciamento o
r~.::dbnw li~1 minha opinião: o Pais se e11contra num processo n:Vlllur.:innúrio. do l\ll:tl a r\ R E!\: A é polrticip~tnte, i! rc:sponsúvel, e ao
qu:d .1J1!riu ..:~rh•ntÚJlt.:u I! c:fusivamt:ntc:. Enquunto não decolar da
ConstituiçruJ ~14LJdc Jispositivo qw.: nela assegura u presença do AI·
5,1-!st;lllhJ:-o num prl.ll.!c:ss~J rcvúlucionúrio e revolução quer dizer inter\1!1\l.;flll. :"\Lll1l :-.istl!nw n:vülucionúrio a intervenção não parte nunca
d11 1.1!:!-l.,\;(livlJ J"'ilra ll E\l!t.:utivo, o 4ue seria un1 absurdo, mas sim do
E.-.;c:,.;utÍVll ptlnl ll Lcgislutivo, por via de conseqllt:nciu para o purtido
l"hllith:u de su~tl!nHh.;rw do Governo. Aceito a intervenção do Senhor
Pr~.:siJc:nh: U;1 Kepúb\ic;.J nu ARENA porque essa intervenção, na
~~111jLmtunt aluai. tem servido aos melhores interesses do País. Mas,
1'01çll \'lllllS pur:.t qu~.: c:ssc regime conjuntural desapareça, sendo juiz
~~.=~:-.•~ m~.:dida u Senhor \)residente du Rcpúblicu que, estando no
úpi~l.! d;t pirúmidl.!, ~ qucm tl!m condições, com a sua prudência, de estahdl!. .\:r ;1 llf'MtuniJudt! paru t:ssa providência. Resumo o mt:u
p1lllhl t.h: vi~t;t: a ARENA aderiu ao procc:sso rtvolucionário, c:: ao
fati: \ll a..:c.:itl>u :1 int~.:rvc:nçf!IJ do Senhor Prcsidt:ntc:da República.
8

O SR. OTAIR BECKER (ARE:'\ A- Santa Catarina.)- Agra·
~~ intc.:rfc.:r~n~hl de.: V. E.x~. c:: devo dizc:r que: estou, cxatamc:ntc,
~1.Hn ~.:sh.: 1n..:u pronunciiuncnto, c.:minc:nte Senudor Eurico Rc::zendc:,
p:~.~o..:M;lnd~.l fa1..:r li J..:batc l'hJrl..juc, pcssoulmcntc:, sinto-o nü.o só conlu 11111a l;!r;.tndc: ncccssidudl! como, uinda, fundumc:nta! ao apcrl'ciç~.l:Jmcntu Ju regime dc.:mo..:rútico. Acc:ito o ponto de vista de
V. E.\11, por:~uc I!Stou, tamb~m. tendo a honra e o pra2:er da sua
:n1lii~n~.:i:t cu Jc outros ilustrc.:s Scnadorc.:s.
Clmtinu~~. Sr. Prcsidc.:ntc.
J."i..:~t. :t~sim, desnorteada, sc::m uutc.:nticidade; que ~ imprescindi·
'"' para •>htor u "puio da upiniàu pública! Ao desgaste natural de to·
Llll 1.1 I'Htnid~,, g.~.>vcmistn se somam mules como a in{:rcia, a apatiu c a
in:Jutcnti~idudl!, ~lnll!s qUI! ..:aructcrizum a ARENA e jú caractc.:ri·
nmn ddwr:u.Jo~ I~ 1.h: l'onna ~~ mais perigosa e contrária aos nossos

dC.:\.!'ll

llltcrcs~c.:s nHti~.lrc.:~.

Sr.

l,rcsiJcnt~o:,

nft1.l

S1.JU

fanútico do bipartidarismo, sobretudo

I.J~IiH\Lhl 1\,'lll fC'>Uihll.l J~ oili1ói C\ ,)\liÇ(hl Jl,ll\lf~lJ d~l llpinifto púh!i!.!U,
llU ~o!lHtllllll i.!1H1trari~~ ui~po:-;idvll cxpn.:~~o nu Constituil;ào fc:d~:ral, co-

mu ~c

l.!ntrc nó!'!, cnscjomJ~.1 unu1 t'onte pt:nmc de intriga.
i>óirtk1LI:-o l'calii.;H(lU suu~ Conv~:nçõc:s, num momento c.:m
~~~~c tü~hl:o. ..: . . t;'ul ~lHl\'ii.!lll:-ollc: 4u~; é int:vitúvc.:l o advento de mudanças
prlll'l,nd:t~ 111.1 ;'tmhilll pllllticu-partidúri0. Ninguém disso duvida. Tollu~ ~~~u i.! ... p~;r;un. o 4u1! U{l ~lrl.!s d..: funerul üs próximas Convenções.
(iu\l!l'll:llillrl!~ clcit(>~. inJirctamcnt..:, ;u:us:un os Purtidos de.: olig.ur·
lllllil' I! pr~);!alll muU;.1n~•~~. P.n mttrll ~;uio, ulguns destes süo acusull·•· l•~· r.:''•l' ... l~."t·hl"· L th ~UlÚ!h.:ill., ~:11.1 LIS mais ;tbunduntcs: novos
i''·dild•"· ·.ultl dl:">ll'd,d. l'•·ll'lill.ll.L.lii.!l,l;'t, t'ran.:~.:sa.japunl!sU, Cli.!.
LIÚ

o~

1\ prodigulidade de fórmulas não poderiu ser maior, c consagra
o rctorno de: todus us punuct:ius, de nossu rurmucopt:ia politico·
purtidária!
Almejo ü novu direc;ilo arenista o mú"imo de êxito. Como arenista c bnasildro não podt:ria deixar de assim pensar, assim sentir. Ao
Partido não nc::garci nada que estt:ja uo mt:u alcance, nem quebrarei
" leu idade que devo ao Governo que apóio.
Ao ocupar, pcl" primeiru vez, esta Tribuna, tracei condu tu que
tc.:rci até u último instante do mcu mandato, conforme discurso puhlicudo no Diário do Congresso Nacional do dia 4 de abril último. Serei
l'icl a mim mesmo e ao meu Estado, pura ser fiel ao Brasil.

O Sr. Orestes Quércla (MDB - São Paulo.) V. b• um aparte'!

Permite-me

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina.)- Com
rnuito rrazer.
O Sr. Orestes Quérela (MDB - São Paulo.) - Quero, nova·
mente, intcrrompc.:r o discurso de V. Ex• e, uma vez mais, pedirdes·
culpus, m!ls V. Ex• truta de assunto partidário' sou de outro Parti·
duque não o de V, Ex•
O :Sr. Loiz Viana (ARENA- Bahla)- Mas é um assunto par·
tidúrio trutudo no plenúrio do Senado.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - São Paulo) - Exutumentc.
Lcmbnt muito bem o nobre Senador Luiz Viana, que esse é um
· ""untu p!lrtidi>rio trutudo no plenário do Senado. Quero congm·
tulur-me com V. Ex•, porque disse o Senador Eurico Rczendc, no
apune dudo u V. Ex•, que ele está conformado com a situação, que
aceita a intt:rvc:nção, que admilc estarmos vivendo num processo re·
vuludunúrio c, portanto, tudo aquilo que vier de intervenção é bem
;.u:eito. hú o uplauso. c isso signilica, evidÍmtemente, conformismo
tutul. Congratulo-me com V. Ex•, que não t: um conformista total.
Enquanto existirem I!Stes que não são conformistas totais, ou sim·
plc.:smc.:nte conformistus, cr~:io que serão abertas novas frt:stas no
hurii.Untc dcmocri>tico, que é o sonho de todos nós; por isso
oongrmulo·me cum V. Ex• Com relação à observação do eminente
Líder Ruy Santos, de que V. Ex• poderia falar na Convenção, !lCho
'i"" S. Ex• labora cm orro, porque ponso que V. Ex•, como reprc·
scntunto do povo de Santa Catarina, está falando num local
!ldequudo um ussunto u ele adequado; inclusive poique V. Ex• fulur
n" Cunvonç''" da /\RENA é muito dificil, tendo cm vista que
(.h:hottt:r na ConvcnçfLo pr~.:ssupõc a existência de: mais de uma opção,
Jl"r" se dclinirem os rumos do Partido. Discutir nu Convenção
pn.:ssupúc·sc a cxistênciu de duas ou três chupas. E esta não ê a
reulid!ldo. Entr.o. nr>o vejo rulão algumu, data venla, pura V. Ex•
dchatcr n assunto nu CiJnvcnçào. Desse modo, V. Ex• está, dentro
li>~ n..:uliúadl!, dcbatl!ndo este assunto na tribuna pura a qual o povo
Lh.: Sunw c~ll<.lriml o enviou.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Muito
llhrig:H.lll i.lll apu~tc dt: V. Ex•. pc:lu~ pulavras que inseriu neste
discurso, ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia) up:tnc'!

Permite V. Ex• um

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina) - ... de
estou a I';.ILer c.:stu dccluraçào porquanto u Convenção já está
llrtwnit.ad:.l, l!Stit tudu arrumul1:1, Muito obrigado u V, Ex•, St:nador
Orl!stcs Qu~rciu.
Ouç"· oom muito pru1.e1', o nobre Scnudor Ruy Suntos.
4UI.!

O Sr. Ruy Suntos (ARENA - Bahla) - Eu não disse, como
rulllltl> nL)bJ'c Scnudor Orestes Quér~.;iu, que V. Ex• nào deveria Cu lu r
aqui. Acho llllc cste é u mnbicntc c:m que V. Ex• tc:m sempre vc'l c
llpnnunillude puru· fulur. i\pc.:nus disse que V. Ex• pediu, tumbém,
falar nu Convr.:n~.;rll>.
O SR. OTAIR OECKER (ARENA -Suntu Cutarlna)- Certo.

-353O Sr. Ruy Santos (ARENA On.:slcs Quérciu que V,

E~~

Bahia) -

Disse o Senador

não teria condições, Teria sim, apenas

não seria tumulluado como nu Convenção do MDB do Rio de
Junciro.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Agradeço o aparte de V. Ex•, eminente Líder.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- Siio Paulo)- Nem teria condições disso, Excelência. Não há dispulu, não há a condição de
tumulto.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Prossigo, Sr. Pn:sidcntc:
Dissr.: rcccntcmcnte o ilustre Ministro Simonscn que a confiança
do futuro nào nos deve levar ao descuido do presente.
E (; em decorrência dessa posição que expresso meus temores
neste instante. Nilo hú, Sr. Presidente, Panacéia nenhuma capaz de
conquistar uma "opiniào pública indisposta através da faltá de
autenticidade partidária c de lideranças.
O que torna inevitável o desastre não é a Lei Eleitoral, nem us
legendas ou os nomes dos Partidos, (!. a ausência de ução política,
que parece vedada uo Partido. Nem a multiplicação das sublegdndus
logrurú impedir que o eleitorado se pronuncie como bem entender.
Ao menos esta lição deveríamos ler extraído dos milhões de votos cm
branco de pleito passado, transformados em votos para u Oposição
no último pleito! Açào politica é do que necessitamos pura vencer,
supcmndo perigos e um caças de todas as espécies. Não será jamais a
manutenção d~ls atuais Agremiações ou a criação de outras que
implicarão na pura c simples solução de nossos problemas. Açüo
politica competente é do que necessitamos, é o que nos poderá
socorrer nus unições utuuis! Partido identificado com as aspirações
populares e com coragem para traduzi-las.
A renovação político-partidária é imprescindível, mas só pode
vir através de processos normais, através do voto popular. Ao
eleitorado compete manter ou afastar lideres, o Estado apenas
agindo no sentido de que as disputas sejam limpas e livres, o
Governo bem orientando-as, através de seus partidários. Já se forneceu intrigas t:m demasia aos adversários da ARENA, do Governo
c d:t Revolução c já se transformou muita gente em mártir e despro·
rositudo que novumentc c:rremos a pretexto de "renovação".
O Sr. Heitor Dias (ARENA- Bahia.) - Permite V. Ex• um
upartc'!
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina.)- Pois
O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla.) - A posição dos Par·
tidos não vem sendo analisada equanimemente, Assim, seu ARENA
opta por uma chapa única, u Imprensa interpreta como sendo
acomodação; se o MDB toma idêntico caminho, é entendido como
un1<1 dose de bom senso. Se o MDB discorda, é vitalidade partidária;
se a ARENA dissente, é desugreguçilo. Assim, essa posição niio vem
sendo unulisnda nos seus devidos termos, 1: isso que cumpre fazer,
par11 4liC se l'uçu justiça a quantos integram um e outro Partido,
porque - n1c parece - ambas as agremiaçiios partidárias estão
intcressaUas r.:m l'ortalcccr a vida democrúticu brasileira.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina.)- Agra·
dcço o uparte de V, Ex• E o que V. E~• afirmou está explicitamente
dentro desse meu pronunciamento.
Sr, Presidente, formulo votos pura que a nova Direçào da
ARENA venha u conduzir o Partido à vitória, através de uçào poli·
tico-purtidúriu legítima que corn:spondu no anseio nacional.
O Sr. Gihan Rocha (MDB - Sergipe.)- Permite V. Ex• um
upurtc'!

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina.)- Com
muito pruzcr,

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- Sergipe.) -V, E~• pronuncia,
ncstu tarde, discurso du muis alta rcpcrcussüo. Acompanhava, no
meu Gabinete, as palavras de V. Ex•. e dei-me ao trabalho de regresr 1.10 Plcnúrio, pura apresentar-lhe as minhas congratulações. Na
verdade, V, Ex• é hoje, nesta tarde, um liberal em apuros,
<~dmocst<~do por alguns de seus companheiros para aceitar os fatos
consumados. Dá V, Ex• u esta Casa e à Nação uma avia de liberalismo, de pensamento e, sobretudo, de amor uo civilismo brasileiro
que, na verdade, há de triunfar, porque perseguimos a democracia
plena.

NU

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina.) Agradeço, duplamente, Senador Gilvun Rocha: pela presença e pelo
aparte de V. Ex• Permita-mo, no entanto, discordar, pois não estou
sondo contrariado por meus pares. Entendo que estou encontrando
aquilo que objctivei neste pronunciamento: o debate, Estou lendo o
debate com os meus ilustres Pares du Aliança Renovadora Nacional.
Sr. Presidente, finalizo este pronunciamento, formulando votos
pt~ru 4ue, itssim, cesse o retrocesso político-partidário, já bem
npontado pdo eminente Presidente Ernesto Geisel, em seu primeiro
pronunchtmcnto à Nação, a lim de que possamos construir um
J'uturo de segurança e democracia, como é anseio de todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA-Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Usina do Carapebus, situada nu localidade do mesmo nome,
no Município de Macué, está poluindo, além de qualquer limite
imaginável, u vila cm que e<tá situada. Queimando bagaço, sem nenhum critério, produz dia e noite uma fumaça tóxica, que envolve o
Distrito, com graves ameaças à saúde da população, As crianças, os
enfermos t: os velhos são as maiores vítimas, e muita gente já pensa
cm mudar-se. Denuncio essa prática condenável à Secretaria Especial do Meio Ambiente c, também, ao MiniSLério da Saúde. As providências têm que ser tomadas urgentemente.
Paralelamente dirijo um apelo ao Grupo Othon Bezerra de
Melo, proprietário da Usina Carapebus. Não quero crer que homens
que, inegavelmente, tanto têm contribuído para o progresso fluminense, concordem com medidas adotadas por seus prepostos, que
desconhecem us regras mais comezinhas de proteçilo ambiental.
Como, no momento, há diálogo entre a Usina e o povo, é indispensável que se ponha paradeiro à incrível anormalidade.
Aproveitando o ensejo de minha presença na tribuna, hipoteco
integral solidariedade uo abaixo-assinado de trezentos pescadores do
Munidpio llumincnse de Campos, solicitando açào contra o vinhoto.
Numa hora de crise alimentar, agravada pela seca que assola o
Norte fluminense, ao memorial dos pescadores devem nossas autoridades atender.
A grande mortandade de peixes que tem ocorrido nos últimos
dias nos cursos d't1guu da Região levou Aldemir Gonçalves (Russo
Peixeiro) u'colher assinuturus de 300 p• ··eiros da Baixada pura levar
umunhà Us uutoridudcs estaduais, a fim a~.. ·~dir uma providencia urgente, pois o problcmn st: agravu a cada dia q"' l'lassa, "devido ao vinho to l<~nçudo pelas Usinas Cupim, Baixa Gran". Queimado e São
Jos~".

Os rios c pcqul!nos cursos d'úguu, dentre eles Ururuí, Macacuú,
Riu du Colégio, Bragança, Bmro Vermelho. rio das Conchas' c
L.ugou Fciu\ onde o rio Ururuí des(tguu, estUo com suus águas
totulml!ntc pu!Uidi.ls c.: diariamente apurccl!m cc.:ntcnus de pc.:ixes mortos, segundo dcclaraçõos de Aldcmir Gonçalves, juntamente com
uutrlls pc.:s~uJorc.:s.
liru o
tinhua dilcr, Sr. Presidente, (Mullo bem!)

'I""

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nilo há muis oradures inscritos.

-- 354N:uia.nwis lwvc.:ndo qu~.: tratur, v~1u c.:n~o:~.:rr:tr a presente sessão,
par:1 a Uc amanhf1 a sc:guintc
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ORDEM DO DIA
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\\JtaL.;:'1o, c:n1 \Url]l) únic~1. Jo Prlljctn de Lei da Cüm:w.1 nl' 95, de
J•J7-l ( n'·' ~.2XJ·l' f7U, 11~1 C.1sa Uc origem), yuc tormt obrigatória adis.:rimin<H;:'tn visivd Jus c:lc:mentos que entr:.un na composição dos pro;Juto:-. <llim~.:ntkios. c tlú outr~~~ providêncii.IS, tcndo
I'ARECI:RES, ,,,b n•s ·10~. uc 1974, c 131, de 1975, da Cu·
mi:-..,;hl:
-de Suúde. 1~ pronunciamento: fnvurúv\!1 com us emendas yuc
•tpn::-.cn\:1 de n1\ 1c 2-CS: c 29 pronunciamento: ~.:ontrúrio.

-2Vnta~fHl,

cm primcim turno, do Projcto de Lei do Senallo n\' 26,
d~.: ]97.1, de t.tUll1ria '.h> Senhor Senador Nelson Curnciro, que dest::w
:1 hllldi.!t.;:'lll Nt.~dnnul 1 do Bcm-Estar do Menor a parte rccc.:bidt.l p~.:h1
lkpartam..:nlll di.! Imposto de Rcnd:t na :trrec~u.li.tç:'lll ct" L\1\c:ri:J
bpMIÍ\':1 F..:d..:r:d, I! tlú outras prlwidêncius, h.:nd\l
1',\I(I:(I:RI:S,,;ubnl's 107a lO~. de 1974.u;tsCumt.»Ôc':
-de Crinstituiçàb e Justiça, pc:la constitul!.iml~did:td~o:..: jtn·;~~>.: ·
d;!Lh:. 1111 .. t..:rmu ... d1.1 ~uhstitutivu yul.! üfer..:~..: ....\l1il V1Hl1 v.:n..:iu ... 'iil
.. ~.:p:tri.idu. d,, S..:nlltlr Sc:n~u.hlr José Augusto:
-de Lc~islaçào Social, t'otvorúvcl ao proj..:to. nus ll.!rm~l:-. 1h1
:-.Ulh\ i!llt i',, da (\1ml~:-.tto d~.: Constillliçtlo c Justiç1.1: c
-de Finunças, !'t.IVllrúvd ~10 projc:tu. nos t..:rmos du substitutivll
d:1 ( llllli.., ..

:t,l d.: Con~titui1.;:'t,,.: .lu•aiç~l.
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\'\1\;h.".tll . .:111 prim~:irll tunhl (<lprc!.!hu,::'lll prclimin:lr du constitu,.illll;dldillk. lhl:-. t~:fllHlS dll i.l!'l. 2% dil Rt.!gimcrllo Interno), do Pro·
ll..'h' d..: L.~.:i 1h1 St.:ni!d\1 n·.> ~lJ. d..: 1974, de.: aulllria do Sc:nhor Scm1dor
.\'; 1....·,,n,.:..:l\l .. I \11'1'..: ... qu..: dbpl1c ~~1brc a divul)!t.~ç:'u..l de criml.! p..:la im·
nrcll'li.l, c.: d;'llllltr<l:-. prllviU~nci~ts, t..:ndo
P:\IH:CI:R. Mlh nu 21-17, J..: PJ75. Ja Comis:-.'Uo:
-de Consliruiçào c Justiça, pdu ÍllClmstitucion:tli~.bd..:,

Yut:u.;;hl,C.:Ill turno único, do Requerimento n•.l 3HI. de 1975. dc
:altnrhtlhJ St.!nlwr Scnador Yusconcelns Torr..:s, solicitando a truns..:riçtlll, nos t\nt.lis do Scnudo Federul, do discurso do Excelentíssimo
Scnhllr Minislro c.hts Relações Extcriorcs, Embui.\~•dor t\t:crl.!dLl i.ht
Si1wira, pronunciado nu VIl Sessão Especial di.! t\sscmbl~iu-Gt.!rUl
d:.ts 1\:açUcs Unidas, r~.:~tli1.ada cm Novu Iorque, cm l\ de setcmbrl) Jc
IIJ75.
1

-5\ lllih,;:''''· l:lllllll'llll único, Jll R..:yucrimc.:\;tll 1'1'' J•J:l, Gc !97~. ~;,.,,
LlHiriv;.t! i3~tptist:t 1.: Ruy S;ultll:->, Süli~,l.>~)~· ~~
ll'illl~·..,,.'(t..;;'al, lhl'o .\n:lis llll Sen:tJll FcJcr.d. llu !):'tii',•Lil~:~mcn~~~ u\·,
.\llllt ... r.t ;.ta J.'a/l.!lil.l:l, Pr\J(CS~llr ;\·lúri~) H\!ilrÍyuc Si .. ·.v.ht.!t. :l~(.tV~.~
d;~ t~i..:\ t .. ;,,,, ..:111 lhillll.! J~,l Govt.:rtlll, IWS Clll111.!mor~.~~.Jc:-. lh) "l)!.t u .•
Sctdl!tl'~~ S~.:nalinr..:~

ltill..'l\,:t,dl.."ll..:Í;t"

-6I >t,~o:u''·'"· ..:111 prilllc:ir~llllrllllli.tprc:~.:i:u,:ihl rm:limitwr o:l,;tlfi..:i .. t·
ll,,d..:. tt•l" L>.:l'tlld' Ju <tl'l. 296lkl Rcgimcnto lntl.!rnu), do t'rojChl ~o~c
1..:1 d11 S..:llOltlll 11'·' .U. J..: 1975, c.lc :tLillli'Íot lÍll Scnhor Scnullor St:bun
( ·;,rn..:ir•l. qlt~o: ~lllhtdt.:t".l in~alll!H..::-. 1.1~ ativiJitdt.:s Jo ... opcmdorcs Je
'J di.!\~ I d~o:tip•l. c d;'1 •llllras pruvid~nci:..s. t..:ndll
I'·\ I{ I :C LR. :-.•1h 11'' 215, Jc: I LJ75. Jo.t CUJllls~ào:
-de Consriluiçào L' Justiça, pi.! la injllridicidadt:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
( Lt'I'WJta·.\'t' a st!ssào Us

IR horas t! 20 minuto.\', J

137• Sessão da 1• Sessão Legislativa das~ Legislatura,
em 17 de setembro de 1975
PRESIDÍ.NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

Ãs 14 horas< 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Carreira- Josó Lin·
doso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa - Helvidio Nunes - Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte Mariz- Ruy Carneiro Marcos Freire - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante- Teotõnio
Vilela- Augusto Francn- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaHeitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - João Calmon Roberto Satornino- Dunton Jobim- Nelson Carneiro- Magalhlles Pinto- Benedito Ferreira- Lázaro Barbozu- Mattos Leão
Evelúsio Vieira- Otu ir Becket- Danid Krieger.

vos do Senhor Ministro de Estudo da Fazenda (EM n• 262/75),
submete ao exume do Senado Federal, proposta no sentido de que seju autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a dilatar a dívida
fundada atual daquda Unidade Federativa pura
CrS 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros).
2. Com a Resoiuçllo n• 01, de 1975, o Senado Federal, atendendo Exposíçãll de Motivos n• 42, de 1975, do Senhor Ministro de Estado du Fuzendu, uutorizou u elevação do limite du divida fundada
interna daquele Estado p:mt CrS 2.040.200.000,00 (dois bilhões, quarenta milhõt:s c duzentos mil cruzeiros)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença,
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I •-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

(i lido o seguinte

EXPEDIENTE

il

fim de rcguluriz;.tr cxcc.:sso

sobre o teto l'i.xudo pela Resoluçllo n• 58, de 1968, de 23-10-68, do
Senado Federal.
J. lnformu o voto do Relator junto ao Conselho Monetário
Nucionul (n' 188/75) que "objetivundo carreur recursos indispcnsúveis à execução do seu orçumento de investimentos, bem como rc·
sularizar a situuçiiO de seu endividamento, vem aquela Unidade Federativa formulur novo pleito, agora no sentido de obter unui:nciu
pura lançar Obrigações Reujustáveis do Tesouro de Minus GeraisORTM. no valor de CrS 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), cm títulos de 5 (cinco) e 7 (sete) anos, e pura reujustur o limite
de suu dívida fundudu interna".

PARECERES
PARECERES N•s416 E417, DE 1975

4. O Senhor Sécretário da Fazenda de Minas Gerais esclarece,
uindu. que o limite renjustudo deverá situar-se em
CrS 2.500,000,000,00, ussim decomposto:

PARECER N• 416, DE 1975
CrS
Da Comissão de Economia, sotre a Mensagem n• 151, de
1975 (n• Z47, de 1975, na origem), do Senhor Presidente da
República,lsubmetendo ao exame do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorl·
zado o Governo do Estado de Minas Gerols a elevar para
CrS Z.SOO;OOO.OOO,OO (dois bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador Renato Franco
O Senhor Presidente da Repúblicu, de acordo com o que dispõe
o urtigo 42, item VI. du Constituição, utendendo Exposição de Moti-

"u) limite utual .. , ........... , ................ 2.040.200,000,00
b) nova colocuç[oo ........ , .............. , ...... 300.000,000,00
c) regulurizuçào ati: 30-6-75 ...................... I 59.800.000,00
Limite ojustodo •••••.•••••• , ••• , , , , •• CrS Z.SOO.OOO.OOO,OO"

5, Nos registras du Gcrênciu du Dívidu Pública do Bunco Ccntrul do Brasil, a situução da dívida fundada interno do Estudo uprescntu-sc du seguinte forma:
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Limite

Llmlete

Poslçiioem

29-10-68

Aluai (•)

proposto

31·5-75

397,3
92,9
311,4
180,3
981,9

1.455,6
92,9
311,4
180,3
2.040,2

2.191,

1.895,6

308,4

308,4

2.500,0

2.204,0

DíYida fu11dada

Títulos
Promissórias
Contratos
Outros
Total

(•)-0 limite atual de CrS 2.040,2 milhões foi fixado pelo Senado Federal (Resolução n• I, de 11-4-75),
que dilatou em CrS 558,3 milhões o teto anteriormente fixado (CrS 1.481,9 milhões) pela Resolução
n• 5. de 9-4· 74."

6. O Estado pretende ampliar o produto da operação ora
proposw, na execução de investimentos de órgãos da Administração
Estadual, assim discriminado pelas entidades:

4 - Cr$ 50.000.000,00 - Secretaria de Estado de
Obras, para aplicação em obras de infra-estrutura dos órgãos
da Administração Direta Estadual.

"I - CrS 65.000.000,00 - Centrais Elétricas de Minas
Gerais S/ A- CEMIG, para cobertura dos investimentos na
expansão do sistema elétrico de Minas Gerais.
2 - CrS 45.000.000,00 - Banco de Desenvolvimento
de Mi nas Gerais para fortalecimento do capital da. instituição, a ser empregado no financiamento de projetes indus·
triais e( ou agrícolas no Estado.
3 - CrS 20.000.000,00 - Companhia de Distritos
Industriais, para complementação dos projetas de instalação
dos Distritos Industriais em Minas Gerais.

5 - Cr$ 120.000.000,00 - Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem, para investimento na ampliação e
melhoramento do sistema rodoviário do Estado,"
7. Em anexo, são enviadas informações estatísticas da evolução
das despesas e receitas correntes e da dívida fundada que, embora
crescente em seus valores nominais, têm crescido a taxas inferiores à
da innação.
,
8. Por outro lado (Quadro 11), a relação entre a dívida fundada
e a receita apresenta uma evolução favorável.

QUADRO II

"--------------------------------------------------------------------A-DiYida
B-Receita
A/B
Ano

Fundada - CrS

lndlce

Corrente - CrS

lndice

%

31-12·71
31-12-72
31-12-73
31-12-74

1.613.358.905,00
1.383.362.137,00
1.941.059.301,00
2. 791.833.265,00

100,0
85,7
120,3
173,0

1.502.153.686,39
1.984.780.024,95
2.750.094.164,07
4.195.451.274,95

100,0
132,1
183,1
279,3

107.4
69,7
70,6
66,5"

9. A Divida Fundada Interna, em 31·5-75 (CR$2.204,00
milhões), 'tem nas ORTM 85% do seu total, informundo o Senhor
Secretário da Fazenda que "o escalonamento que temos procurado
dar a esta dívida por títulos nos tem proporcionado absoluta
tranqUilidade com relação a presentes ou futuras pressões na Caixa
do Tesouro".
IO. Do exume do processado, verifica-se que o acréscimo no
valor de CrS 159.800.000,00, a titulo de "regularização até 30·6·i5",
refere-se <i correção monetária de divida já autodzadu, pois,
"quando da solicitação do limite de endividamento, formulada
pelo Estado cm 4 de dezembro de 1974, fixundo-o cm
CrS 2.040.200,000,00, pretendia-se a regularização da Dívida
Fundada Interna ató 31 de dezembro daquele ano, tendo em vista
que a correçuo monetária ocorridn até aquelu data, elevava o montante da dívida pura o valor mencionado".
11. E prossegue: "Ao ser promulgada a Rewlução n• 1(1975,
do Senado Federal, cm 11 de abril de 1975, o limite de
CrS 2.040.200.000,00 jú estava ultrapassado em função do aspecto
estC.tico de sua fixaçioo e do aspecto dinâmico de seu valor rcul, decorrente du corrr.:çUo monet{lria, nlto tendo havido em conseqUência

desse futo, li' cmisst1o de novas Obriguções, embora a citada Rcsa ..
luci\o ussim o permitisse".
\ssim, com aquele valor (CrS 159.800.000,00), pretende o
'•<>vcrno do Estudo de Minas Gerais a incorporação du correção

I"·

monetária ocorrida após a promulgação da Resolução n• I, de 1975,
do Senado Federal.
13. Ante o exposto, nada havendo no âmbito da competência
regimen!al desta Comissão que possa ser oposto à pretensão do
Governo do Estado de Minas Gerais, opinamos no sentido da sua
aprovação, nu forma do seguinte:
PROJETODERESOLUÇÃON•6S, DE 1975
Autoriza o Go•erno do Estado de Minas Gerais a eJeyar
para (;rS 2.500,000.000,00 (dois bllhõe• e quinhentos milhões
~e cruzeiros) o montante de sua di•ida coJsolldada.
O Senado Federal resolve:
Artigo 1• I> suspensa a proibição constanl~ do art. I• da Reso·
luçiio n• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970; 52, de 1972
c 35, de 1974, todns do Senudo Federal, pura permitir que o Governo
do Estado de Mi nas Gerais eleve para Cr$ 2.500.000,000,00 (dois
bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, mediante colocuçiio de CrS 300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzci(os) em Obrigações Reajustáveis do Tesouro de
Minas Gerais - ORTM, objetivando recursos indispensáveis à
execução do orçamento de investimentos, bem como regularizar a
situação do endividamento do Estado.
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Sala das Comissões, em 10 de setembro de 1975. - Milton
Cabral, Presidenle- Renato Franco, Relalor- Jarbas Passarinho
~ Franco Montoro, com restrições - Agenor Maria- Paulo Guerra
-Orestes Quércla- Ruy Santos- Arnon de Mello.

Sobre a mesa, aviso ministerial que s~rá lido pelo Sr. 1•Sccretúrio.

f: lido o seguinte
/\viso a• 296 -SUPIIR/75,

PARECER N• 417, DE 1975
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre. o Projeto de
Resolução n• 65, de 1975, da Comlssio de Economia, que "autoriza o Go•erno do Estado de Minas Gerais a elevar em
CrS 2.500.000.000,00 (dois bilhões e qul1hentos milhões de
cruzeiros) o montante de sua dl•lda consolidada".
Relator: Senador Custam Capançma

I
I

De acordo com o disposto no artigo 42, item VI, da· Constituiçiio, o Senhor Presidenle da República, atendendo à Exposição de
Motivos n<• 262, de 1975, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
submete ao exume do Senado Federal, proposta no sentido de que
seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar a dívida fundada daquela Unidade Federativa para CrS 2.500,000.000,00
(dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros).

A Comissão de Economiu, após exame minucioso do processo,
c ~.:onsidc:nmdo terem sido cumpridas toda:; as exigências contidas
nus resoluções normativas do Senado Federal (n• 58, de 1968, revigorada pelas de n• 79, de 1970, n• 52, de 1972 e n• 35, de 1974) e no Regimento Interno (art. 106, item 11), concluiu por apresentar projeto de
resolução, autorizando o Governo do Estado de Minas Gerais a ele·,;" pura CrS 2:soo.ooo.ooo,oo (dois bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros) o seu atuullimite de endividamento interno e vinculando
esta elevação (urt. I') à colocação de CrS 300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzeiros) em Obrigações Reajustáveis do Tesouro de Minas Gerais- ORTM, com o objetivo.de captar recursos para a execução do orçamento de investimentos c regularizar a situação do
endividamento do Estado.
11 matí:ria foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em face do que precoituu o§ 2• do art. 1• du Resolução n• 58, de 23 de outubro de 1968,
do Senado Federal, encaminhado a matéria ao Senhor Presidente da
República, pum posterior remessa a esta Casa do Congresso
Nacional, na forma do art. 42, item VI, da Constituição.

No 'Iuc con~erne ü competência desta Comissão - constitucionalidade e juridicidude - nada há que possa obstar n tramitaçiio do projeto de resolução, da Comissão de Economia ..
Sala das Comissões, cm 17 de setembro de 1975. - Nelson
Carneiro, Presidente- Gusta•o Capanema, Relator - Leite Cha•es
-José Llndoso- HeMdlo Nunes- Heitor Dias- Renato Franto.
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto) - O Expediente lido
vai io publicação.

Em 16desetembrode 1975.
1\ Sua Excelência o Senhor
Senador Dinartc Mariz
M.D. Primciro-Secretârio do Senado Federal
. BRIISILIII·DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:

Tcnllll a 'hunra de restituir a Vossa Excelência, para os devidos
lins, '"autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n• 113/74 (n• 1490D/73, nu Casa de origem), que "dá a denominação de Refinaria Presidente Getúlio Vargas à refinaria de petróleo a ser instalada pela
i'e(robrús S.ll., no município de Aruueária, Estado do Paraná", visto que o Excelentíssimo· Senhor Presidente da República não se
manifestou sobre o .mesmo, no prazo estabelecido no parágrafo 2• do
artigo 59 da Constituição Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração, ...:... Golbery do Couto e Sll•a,
Ministro Chefe do Gabinete Civil.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com referência ao
expediente que acaba de ser lido, a Presidê~cia comunica a~ Plenári?
que já determinou as providências nccessánas à promulgaçao da Leo
nos termos do§ 5• do art. 59 da Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) oficio que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

Sobre a mesa,

~lido o seguinte

Brasília, 16 de setembro de 1975
N• 08478

Rctifica autógrafos do Projeto de Lei n• 1-C, de 1975.
Senhor Secretário,
Tenho n honra de encaminhar n Vossa Excelência, para .fins de
retincaçilo, o ANEXO do Projeto de Lei n• I·C, de 1975, que "cria a
9a, Região da Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho respectivo e institui a correspondente Procuradoria Regional do
Ministério Público c dú outras providências".
Aproveito u oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço.- Odulfo Domingues, Primeiro-Secretário,
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dinarte Mariz
l'rimeiro-Secretário do Senado Federal

Onde se lê no anexo:
Cargos
Diretor-Geral da Secretaria ........................................ ..
Secretúrio-Geral da Presidência ..................................... ..
Secretlorio do Tribunal Pleno ....................................... ..
Diretor do Serviço do Pessoal. ...................................... ..
Diretor do Serviço de Execução Contúbil c Orçamentária ................ ;..
Dirctor dos Serviços Gerais .......................................... .
Assessor de Juiz ................................................... .
Assessor .. , , .. , ......... , ............ , . , , , . , , .................... .

Código
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

9a. DAS-101.4
9a. DAS-101.4
9u. DAS-102.3
9a. DAS-101.2
9a. DAS-101.1
9u, DAS-101.1
9u. DAS-102.2
9u. DAS-102.1
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Código

Cnrgos

Diret<1r-Geral da Secretaria
Sccrct(trio-Gcral da Presidência ............. , .......•...... , . , ........ .
Sccrctilno do Tribunal Pleno ......................................... .
Dirctor do Serviço do Pessoal .. , ...................................... .
Dirctor do Serviço de Exccuçiio Contitbil c Orçamcntúria ................. .
IJirctor dos Serviços Gerais .......................................... .
S Assessor de Juiz ........................................... .
.1 /\sscssor . . . . . . . . . . .................... , ... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Com referência ao
lidll pi.!ll1 Sr. Prirnciro-Sccrctúrio, cabe csclurcccr que, tra·
t:nHJ,l·Sc apenas d~.: incxatiUfto material, devida a l~tpso manifesto,
cuja corn:çf10 ntu.J importu cm altcraçilo do st:ntido da matéria e,
lllll:.l vr.:t. '-Iuc o projeto r.:m referência jú foi aprovado pelo Senado c
remetido ü snnçiio do Presidente da República, não havendo objc:ção
dn Plenúrio, esta Presidência determinará providências para a
nr.:L:cssúria rr.:tilic:u;ào dos autógraros,

c\p~.:Uicntc

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - A Presidência
l.:llll\'lll.:il os Srs. Senadores para uma sessão cxtraordinãria a realizar·
se hoje, iiS IXhoras e 30 minutos, destinada à apreciação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da <:âmara n• 27, de 1975, e do
Projeto de Resoluçi1o n• 63, de 1975. (Pausa,)
Suhre a mesa. requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 410, DE 1975
SeniHir PresiUcntc,
NllS termos do artigo 234 do Regimento Interno, requeremos a
transr.:rh;fw, nos Anuis do Senado, do discurso pronunciado pelo
bcclcntíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto
Gciscl. untcn1, cm r~mguú, no município de ltaboraí, no Estado do
Rill Ue Juneiro, nas solenidades comemorativas ao 109 aniversário da
EM llRATEL c de inauguraçf10 da segunda antena da Estação
Terrena T'lllguilll. daquola empresa.
Sala das Sessões, cm 17 de setembro de 1975. - Lourlval
Daptista- Ruy Sdntos.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto} - O nobre Sr.
Senador V;.~scnncclos· Torrt.:s encaminhou i1 Mesa requerimento no
mcsmtl sentido.
A Prcsid~ncia determina a tramitação conjunta dos requeri·
nH:ntos cm llucstüll liUC, na forma rcgiml!ntal, serão suhmetidos ao
1.:\tlnH.: Uu Colllissiio J)in:tora.
II(J orudorcs inscritos.
Conc~.:do a palavra uo nobrc Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Aiagoas. Pronuncld o
seguinte discurso. l-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao dei"" esta tribuna, farei entrega à Mesa de projeto de lei
criando o Banco Nacional do Trabalhador (BNT), ao qual ficarão
vinculadlls llS rc~.:ursos provenientes dos Programas de lntcgruçào
Smial - I~IS/i'ASEP - c os que venham a ser arrecadados do
r.:nntrihui~õcs dos tnlbulh•Jdorcs.
Ainda recentemente, por Mensagem n• 168/75, o Senhor Presidente da Rcpúhlica propôs modincuçiio do Programa de lntegruç~o
Social c Prngruma de Formação do Patrimônio do Servidor Públlco,
A~olhcu, na oportunidade, razões dos Senhores Ministros de
Lo;tado d:1 •lrca ecunômicu uo Conselho do Desenvolvimento Econôlllh:n, -..·,t~n vistas a '\:onl'erir-lhcs maior c muis rápida eficltciu como
IIJ~L·anbn11~:oo d~ 111~llwria da distribuiçi'io dn riquezu c de suplcmcnta!.'~1!1 ~ula1 1al".

TRl
TRT
TRT
TRT
TRT
l'RT
TRT
TRT

'la. DAS-101.4
'la. DAS-101.4
'la. DAS·I02.3
'la. DAS-101.2
'ia. DAS-101.1
'ia.DAS-101.1
'ia. DAS-102.2
'ia. DAS·I02. t

A 'Lei cm \.111~ !'oi convertida a Mensagem manteve, porém, no
ltlr.::mtc [\ aplic;J~o,',·,,, ~los recursos, dis,1osiçõcs anteriores, v,g., art. li
c seu par.J~·raf,, únJco, dn Lei Comph::mcntar nv 17, de 7 de setembro
de ILJ:n. l' .~rt I\' c seu purúgrufo único da Lei Complementar nv 19,
de 2~ de JUnho de 1974.
Owrrc que a Lei Complementar n• 19 defere ao BNDE os recursos amculhudos dos inúmeros heróis unõnimos das selvas de pe·
dru - que tanlo reverencio cm minha hagiogralia particular -.
l'alcdorcs da grundcza nacional, cm sua labuta diária, nus usinas e fábricus, nos cscritôrios c quartéis,
H\!róis, ~:lcs; bl:ncliciários primários, outros. Porque se a Lei prevê a uplicaçiio dos recursos em investimentos e financiamentos, a
usança os tem dirigido para o õnanciamcnto de atividades das
empresas, inclusive capital de giro, tradicional ponto de estrangulamento do comércio c da indústria.
Isto me tem levado a.conjccturas de que a mecânica da utilização dos recursos - o capítulo considerado secundário, vez que o
substantivo mesmo é assegurar-se um património para os empre·
gados- não seja a mais condizente cam os propósitos de uma Sociedade Solidária.
Hú de ter-se como imutável a diretriz de garantir-se o valor
utuul do dinheiro a nm de evitar o empobrecimento fatal da EntiJudc, como acontecia antigamente com os IAPs. E, para tanto, a
currcçiio monetária dos mútuos é o veículo hábil.
Nf10 di riu o mesmo dos rrutos sociuis. Pura o homem urbano, a
casa própria ê a suprema aspiraçiio. Mais, talvez, que a propriedade
rural o i: puru os camponeses, meus decantados Cavalheiros da
Enxada.

A casa própria ê futor de segurança, signincação social e uté
diria - com licença do meu eminente colega Senador Benedito
Fcrrciru - de moralidade social. Sem me deter cm considerações
su•.:iollJgil:as, ousaria ulirmar que a moral da rumilin depende tum·
hém Uu casa, como motivo de ccntripetismo social, de: inrra-estrutura
digna pura coesão do grupo o atê de verdadeira integraçiio social.
Colocando, pois, o Banco Nacional do Trabalhador -.tão
aspirado c tfau rechunado por tantos- a serviço primordial dos fatores de ulirmtu.;rw do Homem, nadu mais estamos fazendo que
rrllpurcionar-lhc meios de ser gente, cudu vez mais gente.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco}- V, Ex• me permitc um apartc'!
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Alagoas)- Um momento, Senador Puulo GuCrru: permita-me terminar estas consi·
Ucnu;ôc.:s prclintinun:s,
Dir-sc-ú que o BN H l'oi feito paru isto. Concedo Modus ln rebus,
porém. Ao ludo de suu comprovada inaptidiio pura resolver,
sot.inho, o mugnu problcmu, utuulmentc uquele Bltnco vem-se
desviando de suu mais sugrndu missão, Finunciundo grnndes
empreendimentos imohili(lrios, sendo o grande emprestador de Esta·
dos c Municípios, funcionundo como bunco de segunda linhu puru
qucm dele precisa, nàll porém puru os quc dt:lc n11tis prccisum, c de
olho, sohr1:ludo, nn úcscnvolvimcnto do subsclor du indústria dll

-359nliJ.,tru\.':·1,, L'Í\'il. furia meu~ ns reparos que nosso eminente colega
SC11.1dur :\JIIhlll Llill';ll ullilllaiiH:IHe lia: l'et,
O Sr.. lnrbas l'nssnrlnhn !ARENA-Paró)- Permite V, Ex•
IHlhrL.' Senadnr l.tlit: Cnvah.:antc'!

lllll •n"'~>~rtL'.

V~\', 1:,•• que 11 t'at~., de •:,istircrn essas cooperutivus- c elas nfio li~
L":un ,t·l nunt l:st:tdn, ma:-> c1n vúrins- não constituía solução. Toda ..

via .

..,jnccr:tm~o:ntc,

nohr~.:

O SR. LlllZ CAVALCANTE (ARENA-Aiagoas)- Um mollll:llltl, rll1hn: Senador .larhas Passarinho.
I I li I n alh''· l.!llllstruiu um milhiio cento e cinqUentu mil novus
llllld!ldc .. re .. idcnciais, l\Uando a neeessidadt: míninu1 é de fiOO mil ca'•'" ptll' al\tJ, a fim dt: ~1\t:nder <!OS 1\lJVOS ingressos populucionuis (cer.:.t .~r \ miiiHll!~ anuais). E ainU:1 subsistem cerca de 5 milhões de habi1:1\.'1•1'" no Pai~ 1.:111 ~.:ondi~ilcs infn.l-hunHmas,
i\ gramlc rnas.,a de assalari:1dos l'icu a ver navios. E o que se prcll.!ild~· l'·•rodiand\) tJ ca1H.:iondm J'lllpulur, é... viwr. Pois "nuvcgar é
j1t1S~i\CI"!
.
r~.ulccdll o apart~.: :ll> nuhrc Scn.~1dor Paulo Guern1, cm primeiro
lupar.
O Sr. l'aulo Guerra (ARENA-Pernambuco) - Agradeço a
tltL'Ih.;(ll.l d~ V, J:\M 1.! O f~.:liCÍtll rcJH ÍniciatÍV.:t, ClllbOrU Clltcnda que SC•
ri:1 m:li~ intcre~sante a criou,:~lll de um Banco Coorcrutivo ou di! uma
Cthlpcrativa t.:om cs~a linalidudc. V. Ex• con~cce bem o Banco
Cotlpl.!r:Jtivtl dos Pl:tnt;~t.lorcs de Cana, de Recife. que é, hoje, or·
ga11ilit~ún de grand~.: vulto no sctor lin:mcciro c bastante innucnte,
pclil :l .. ~ist\:ncia ljlh: rrcst:t 1.: pelos linanciumentos que fuz aos fornc~\.'lhli'C~ Jc cana t.lc P~.:nwmhucn. Creio muito e111 iniciativas como
c~ta. de \'. Lv• ,\pL!n:ts gost:tri:t de sugerir, dando pequena parcela
da lllinha Ctllltrihuh;~o. u modilicaçào do sistema a ser adotado.
t\pmvcitn :1 llJ'Hlrtunidadc para di ler a V, Ex• que, cada vez muis,
v~.:ju difh.:uiUadcs IHI soluciio dos prohlemas sociais do País. Acabo de
l'cgrcs-ar Jn Recife, " Recife sofrido c aniquilado pelas cheias. As
'1cuid:~s auotuda, pelo !'residente da República para o setor empre·
~:trial c Clllller~.:ial cstiio funcionundo cem por cento: estlío atendendo
plcnamc.:ntc :1o reparo dus seqUelas deixadas pelas enchentes. Mas,
l!min~.:ntt: t:olcgu. :1 classe média, o funcionalismo público, continua
~.·umplctmnc:ntc.: d~o:st~mparado, V. Ex• sabe que os funcionários públil.!us. cm gcntl. f:tzc.:m consignacões em folhas de pagamento sobre
pc~.luclhl!'Õ cm préstimos que tomam; nfi:sta hora, não muis têm condi~~~~:~ de recorrer ii C;.1i.\a Ecunômicn, ou a 4uulquer outfo órgão,
para f:lt:l!r rcpotrils cm suu casa, totnlmcntt: arruinadu. Ainda ontem
r~o:1xhi cm m~.:u g.:~hinl!tc unu1 senhora do Piauí, ex.. funcionária dos
l\HT~o:io~ c '1\:légr.:~J'us cm l)ernmnbuco, e que se cncontruva nuqucle
gr~111dc btado nordestino durantt: as ch~:i:1s. Esstt senhora perdeu tu·
du 1.: se Cth.:llntnl t:um os lilhus, inclusive trés universitários, dormindn sohrc t:'1huas. Fui it ca.'ia dessa senhora, na zona da Torre, e liqut:i
t:'tn conhwido Hll ennstut:ir 1.1ue este f:~to, que a presenteei com trc!s
tlll ~ltHitl'll cumas que tinhu, sobrando, cm minha residência. Foi a
l111h::t tr.:1ncira dt.: ajudú-I:L Cnmo essa st.!nhoru. h!t milhares c mi·
lhmc~ d~: p~.:ssuas da classc média, de prolis~ionuis liberuis que
ntw cstiio rcct:ht:ndu o auxilin 4uc o Governo do PrL:sidcnte Gt.:i·
~cl dctcrmnHHI. Nf10 dt.:viJo :1 m:'i vontade.: do Prcsidente da Caixa
l:l.'lllllimil...•n, mt~s, sim, porque css~1s pcssous não se cnquadrwn nas
C.\igCndus paru a consccuçiio do hcncfil!io, liadl.} não terem !_Xrande
putcncialiJaUc U~.: rc.:ndimc.:nto, Nào sci como isto scr(t resolvido, u
n:ltl s~.:r pela csper:tnça: a únicu coisa que resta à c\ass~: média c aos
profissillnais lih~.:ruis de r~:nliu média, c.:m Pt:rnambuco, é 11 esper·.~nçu
d~.: um dia mclbur.
I

O SR. l.UJZ CAV AL.CANTE (ARENA - Alagoas) - Nobre
C1.1lc.:g.<t Scnildor Pmllo Gu~:rra, V. Ex• fala cm cooperutivus. Estou
"'lu i ""111 o último Boletim do Banco Central, do mi:s de ugosto. Nu
p:.igitw 4H, 4UC di/. rcsrcito llllS rt:cursos do Bunco Nucion;ll du Hu·
hil:lç~IO- us recursos LIUC ele rccehc c os que ele destina- entre t:S·
tcs csttul us coop~.:rativus lwhitucionnis. E não .'iotncntt: puru coopt:ru·
tiv:ts: tamhém pnru o lustituto Uc Oricntuçiio de Cooperativas. De
um tullll lll! SJ bilhõt:s de cruzl!iros alUais, cm números redondos,
lllll.: é u mivo utuul do Hun~.:u Nm:ional du 1-I:.LbituçUo, eh: dcstinn, pu·
ra as coop~:rntivas huhitacionais I.JLII.! V, Ex• su)lerc, apcnus 3 bilhões.

l'icaria muill1 lwnratlo se o meu projeto recebesse
111.1 sentido da criJçào das cooperativas que o
cnlcgu rrccnni1a.

unw cmcnd<t de V, l:x~

Qu:111to ü argumentuç;·,o de V. Ex• sobre o dcsamPuro da classC
média c dos l'uncionürios púhlicos, é de todu procedente. Falar-se cm
funcioJHíri\l púhliCll I! fnlur-sc cm PASEP. Nesse mesmo boletim a
lJLIC aludi, do BanL.'o Central, h;'1 t:.unhé111 os recursos do PASEP. Venw ... ndc lJLic l) :mldo cra. de 11,.5 bilhões, cm junho !.leste ano. Em junlw do uno pass:tdo era 1.\c apenas 5 bilhões. Assim como também
acontcct: cumo Prngr:una de lntcgracflo Social, o ativo llohra a cada
:mo. Pois bem, de.'itcs 9,5 hilhôcs, sflo destimtdus tt indústria c ao
~orn~rciu (pam investimento c capital de giro), :1 entidades públicus,
a Uuvcrnuscstaduuis c municipais c ;to BNDE, nadu mcnm que HbiIIH1cs c 270 miiiH1cs. ou seja, H61)fl do total de 9;5 bilhões. Nadu é destinado para l'avmr.:ccr dirctamcntc o funcionário público. nem à
:->ofrcdoru dttssc m&lii:t. D:ti nasceu a idéia do meu BNT, como leito
Ci.Jillll111 dcs~cs i1ncnso~ rc~urso~ do PIS c do PASEP. pura proporcio11:11' emprCstinws a todlls c, snhr~:tudo, a tão almejada casa própria.
Quanto ao Prngrama de lntcgruçiio Social, a situação é a mes ..
ma. O ."i:lldo cm maio deste ano cru de 13,5 bilhPcs, contra 5, 7 bilhões
cm m:li~1 do :1/ltl passado. L:ntào mais que dobraram os recursos. re..
l.!ursus liUC s;lo destinados a empréstimos tambi:m :i indústria, ao
Cl!lllércio, a bancos c ao BNDE, num total muito coincidente com
aqucl~:, de XJI,!(,, Nad~t. nuvounentc, 1m1s absolutamente nada, é dcstinndo it sofredora classe média, nem t1 classe dos funcionC1rios públie~.,s.

CtHH..:cdo agora o aparte ao nohrc Senador J:trbus Passarinho.
O Sr. Jurbas l'assarinbo (ARENA- Pará)- Agradecemos ao
lltlhl'l! ~t11C!!:t a gcntilet~l de ouvir-nos. E escusado é dizer que sempre
qu;,: discordamos de.: V, l:.\11- o fazemos pesarosamente, porque :1 jusl.;.t rcputaç~tn d~.: homem íntcgn1, corrt:to, de V. Ex•. fuz com que dissentir de V, E.\!' 11:1 idl:i:1 nos sej.:1 rcalm~:ntc desagradável. Mas porque V.' E.\• é um homem justo cu gostaria de dizer-lhe que hoje, pela
nutnhii. esteve ncstu Cusu o Presid~:ntc do Banco N<!cional da Habita·
cito. Fct: longa cxposiçito ri!plc.:ta dt: rcspust:1s a muitas acusuções qut:
si! têm feito ncstc Plenúrio c que, hoje ficou v~.:rilicado. não têm
cubimcnto. Unm delas rarecc 4ut!' V. E.'<' ahrigu na sua justilicaçào:
que o Banco cmprc.:staria dinhcim fura di! úrt:a que lhe é própria. Isso
fui cxplicadll pdo PrcsidL!ntc Uo Banco Nadon<tl da H~tbituciio, mostmndo: primcirn- liLIC l!SSL!S cm préstimos não prcjudicanun em naU;J o rendimento tl1.1s linunciam~:ntos individuais; segundo:- que esst:s cmpr~stinws. ao contr:trio, foram altamente bcncliciadort:s d~1
mas~n de client~:s du HN li namcdida cm que gcraram dinhL:iro novo,
pM~JIIl.! piM seria !'ÕC o dinhciro licHss~.: parado, se não tivesse uma
vdodtl:1de de aplil!aç;io imcdiuta. Assim, c.:mprc.:stando a s~;;, ao uno,
~tllllt1lhc d1ssc, l't1r:1 a l:llrrt.a;Uo lllllllCI~iria, esses tnm:1dor~.:s de dinhci·
rtl d~.:nllvem, numa wlt)cjd;tdc aprt:t:i;'tvel, a soma tomada, c c:sse
dinhcirtl, que ú h1~.:m, \1 HNH investe cx:tlnm~:nlc pura diminuir o
Cll'llo d,1s uniddlil.:s pl)pular~.:s. \)c totl sorte 4liC t:lc mo~tra - 1.!
c.'\cmplil'ici.HII.'tlJI\t1ljll~ldrll, t:~llll us ftmtcs de citnt;;'ln- que hú cons·
tru~~.~,~.:s. c l'itH\Ilcimhls, pM\:Into. que têm tnll:unento diferenciado;
uns pag:1111 até IW'f, d~.: juros c tlU\rtlS pagam a 1c:ro ou u 1%. Justu·
mente esse difcrcnci:d dt: juros é qut: de pódc utililar no sistema de
hcncfici~llllCilhl dcssi.t classe que é de \'. l.ix• c minha tumbém. l)or
tllllrtlladn, V. E\~ dis~c que o HNH pr~:dsav~ll:Onstruir muito mais
~cl~:rcmcntc - t1.1dus nôs estamos de ucurdn. Os dados que S. Ex•
tHlS trouxe, indusivc num dt.:batc com o Senador Fruncd Montoro,
l.!lllll("lruvnm~.l que jú subíamos: de Pedro t\lvares Ci.lhralnté Custei lo
Untnc~.J, l\UC inventou o sistema c, porlanto, n~to o implanlou, nUo se
h~:ncl'iciou dc.:Jc, construirum-se ncste Puis 120 mil unidalies d~: c:tsus
pupulurcs. Só no período c.iu Presidente Costa c Silva l\.11·mn construiu~~s- 1\ll ano de.: 196H -.:!I.:! mil unidndcs c, no uno de 1969, J29 mil
unidades. Esse nt'imcl'll, nohre Senador Luiz Cavulcunte, tem illllliCil-
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çiio ideal pura cudu uno- o que prova que o Banco Nacional da Hu·
bituçào está recuperando o tempo perdido e se encaminhando para
ntao nmis merecer u crítica que V. Ex• ainda ruz com relativo acerto.
Era o que tinha a dizer, pedindo desculpa pela interrupção,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas) - Não há
dcsculpu, meu distinto colega e, sim, agradecimento, de minhn parte,
pelo s~u honroso aparte.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA V, Ex• ainda um aparte?

Pernambuco ) -

Permite

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas ) Lamento, mas untes durei resposta ao Senador Jarbas Passarinho.
Se presente eu estivesse a essa conferência do Presidente do
BNH, e se tivesse cm mãos este Boletim de agosto, do Banco Central,
faria u :~rgumonlação que me sugerem os números da página 44. (;
que dos recursos do Banco Nacional da Habitação, isto é:, dos 53
bilhões do seu utivo- e diga-se, no ano passado, na mesma época,
eram apenas 3M bilhões - ele emprestou a Bancos comerciais,
privados c onciais, 15 bilhões e 570 milhões ou seja, aproximada·
mente 29%, e adquiriu Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional no montante de dez bilhões e setecentos e setenta e cinco
milhões, Então, juntando os empréstimos a Bancos e as aquisições de
ORTN, a percentagem sobre o saldo total vai a 49,2%, quase que
50%. Então, eu perguntaria ao Sr. Presidente do Banco se esses 50%
dos recursos de que ele poderia dispor fossem empregados na construção de casas, ele não teria feito duas vezes mais casas do que pôde
fazer. E eu perguntaria também se esses empréstimos a municlpiosc nós três que estamos neste diálogo fomos governadores, sabemos,
pois, como é difícil às nossas comunas saldar os seus compromissos
-eu perguntaria se esses empréstimos feitos às comunas, a juros que
o Presidente acha ruzoável, eu perguntaria, repito, se hâ 'certeza
absoluta de que esses empréstimos sejam mesmo resgatados no
prazo.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará.) - Eles silo
garantidos. No documento de empréstimo eles são garantidos contra
Fundos permanentes dos municlpios: eles não são dados com
gumntia ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Ala1oas ) - E, de·
certo, aqui estaremos nós, Senador Jarbas Passarinho, ...
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará.)- Talvez o proble·
ma pior seja de quem está se endividando.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas ) - ... nós
que devemos a eleiçi!o às nossas comunas, para na hora do aperto
nos transformarmos em advogados dos nossos municípios, cu inclusive, pedindo a compreensão do BN H e de outros credores, numa posição quase contrária à que estou tomando nesta oportunidade.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará.) - Permitiria
V. Ex• um esclarecimento? (Assenllmento do orador.)- Ele mesmo
disse que nunca teve a intenção de fazer com que esses empréstimos
aumentassem. Truta-se, segundo S. Ex• disse muito claramente, de
umu pressão que muitos municlpios fazem porque ni\o aceitam tra·
bulhar com as companhias estaduais de saneamento, porque silo
municípios na mi\o da Oposição - veja V. Ex• Enti\o, eles nilo
lJuercm que a companhia estadual de saneamento faça o trabalho
paru niio creditar ao Estado o resultado do saneamento: preferem o
contrato particular bilateral entre o municlpio e o BNH. Neste
ponto, minhas preocupações silo coincidentes com as de V, Ex•
Creio. que o !'residente dará essa resposta à sua pergunta.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoa•) - Annul
de contas, o meu projeto não esvazia o BN H, porque esti: trabalha
prccipuamcnte com recursos do Fundo de Garantia.

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará.)- V. Ex• me permite'! (Assenllmento do orador.)- Uma excelente noticia dada por
ele hoje, é que as cadernetas de poupança, nu urrecadaçi\o voluntá·
ria, ultrupassaram 39 bilhões e 800 milhões de cruzeiros, enquanto u
arrecadação compulsória do Fundo de Garantia do Tempo de Servi·
ço atingiu 39 bilhões e 700 milhões de cruzeiros o liquido; o bruto foi
maior. Mas a devolução que os trabalhadores té:m direito de retirar
reduziu o líquido a um número inferior às cadernetas de poupança,
Há mais um dado: 7 milhões de brasileiros, em 40 milhões de brasileiros urbanos, slio proprietários de caderneta de poupança. ·
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alagoas)- muito
obrigado, Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA V. Ex• um aparte'!

Pernambuco) -

Permite

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas ) - Com
prazer; nobre Senador.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - Minha
interrupção í: um reparo parcial à orientação do BNH: nilo é' aparte
tipo pedagógico como o do eminente Senador Jarbas Passarinho
porque, sendo eu do interior, do sertão de Pernambuco, é aparte tipo
munducaru, típo cactos - e cactos, como V, Ex• sabe, fere um
pouco. Estranho que tanto os juros como u correção monetária
cobrados pelo BNH, sejam os mesmos, para os grandes empreendimentos, para casas populares e .também para os financiame.ntos de
casas tipo médio'. Conheço ilustre ngura do Exército brasileiro, por
sinal um Tenente-Coronel, que tomou Cr$ 23.000,00 emprestados à
Caixa Econômica, com correção monetária - dinheiro fornecido
pelo BNH. Cinco anos depois já havia pago Cr$ 25.000,00 e ainda
estava devendo Cr$ 32.000,00.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alagoas.)- Como
se vê, í: um problema absolutamente geral de quantos constroem sua
residência com recursos do BNH.
O' Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco.)-(; o problema
social de que ninguém pode fugir.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alagoas,)- Perfei·
lamente. Estou dando razão a V. Ex•
Sr. Presidente, prosseguindo, o projeto que ora proponho é em i·
nentemente popu·lar. Não é: classista, nem divisionista, porque a nin·
gué:m se opõe, nem contlita com a hierarquia salarial.
Ademais, como complemento de sua ação, faz voltar ao trabalhador o seu dinheiro, legitima forma de participação na Empresa, seguidamente consagrada cm nossa Lei Maior. Concomitantemente,
sob forma de empréstimos simples - ou que outro nome tenham poderá desenvolver um plano de socorro urgente àqueles heróis
anónimos, em seus unônimos, mas neni por isso menos freqUentes e
respeilioveis, hiatos de recursos (com licença do nosso pujante Banco
Central).
Neste ponto, devo prestar uma homenagem ao ilustre Senador
Itamar Franco, quando propôs destinar recursos do PASEP, para
aplicações perfeitamente rentáveis, u seus legitimes donos, os servi·
dores públicos. ~ um projeto louvável a que me associo com muita
honra.
Sr. Presidente, por tudo isto, apraz-me encaminhar à superior
consideraçiio desta Cusa um Projeto que visa devolver ao povo- eu,
nlho de op~rário de fábrica - recursos que silo seus, e hierarquizar
cm favor dos humildes um plano financeiro dos mais rcspeitâveis. Se
aprovado o projeto, já em 1978 o BNT disporia de cem bilhões de
cruzeiros, aos preços de hoje, o que daria pura construir tri':s milhões
de residências de trabalhadores, com o mlnimo de dignidade exigida.
. E se nzi:ssemos nu ir para o BNT parte da formidável reserva técnica
da Previdência Social, hoje beirando os 400 bilhões de cruzeiros,
teríamos dennitivamentc solvido o problema da casa própria dentro
do próximo qUinqUénio.
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Sem ferir a modétitia, ouso alirmar que o projeto vem ao encontro dos objctivos declarados pelo chefe do Poder Executivo, quando
deu o significado de dlstonsilo social, e que responde à convocaçiio de
S. Ex• uimaginação da classe política,
Aliús, jú o fiz cm 1972, quando nesta Casa propus, em discurso, a
destinação dos recursos do PIS cm finalidades do interesse do trabalhador do campo.

Passo a ler o que S. Ex• escreveu:
"Pura isso, é preciso que o armador de cabotagem possa
muntl.!r u mercadoria sob seu controle, desde o recebimento
t1té u cntrcgu, E, como responsabilidade só se entende conjugada com autoridade, importa que o armador tenha seu
armazi:m próprio, ou arrendado, no porto de partida como
no de chegada c execute a estiva com seu próprio pessoal, ou
com pessoal da sua inteira conõança e não com pessoal indi·
cado pelo Sindicuto da estiva,"

Qu~.: meus ilustres pares- como eu conscientes dos frutos a espc:ar som~ntc da Justiça Social- a mim se associem, aperfeiçoando
o luturo diploma legal que daqui advirá .
. . Juntos, estejamos certos da retribuição de Cêus e Terra pois já
o parágrafo seguinte não me parece muito reliz, em que o ilustre
d1Z1a o Autor sagrado: "A maior riqueza do Pai são seus Filhos"
Professor diz:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, (IWulto
bem! Palmas.)
·
"Se;~ possível que, no regime do Al-5, não haja, por al,
um. Cap~t:o-do-Fragata, com energia, autoridade ditatorial e
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Concedo a palavra
a d1spos1çuo para acabar com o império da estiva nos portos
ao nobre Sr. Senador Jarbas Passar<nho.
c gr:.mde dano econômico para o Pais'?"
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará. Pronuncia 0
Tivemos, como cu disse, Sr. Presidente, um Capitão-de-Fragata
seguinte discurso. Sem revlsio do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Se·
que foi ser Interventor do Sindicato dos Estivadores, e o relatório
nadares:
Tenho a impressão de que nu nossa vida pública fazermos con- desse homem para mim, quando chegou ao Ministério, foi mostrar
lissão de equívocos ~ muito importante - exige coragem e humil· yue inúmeros dos direitos dos estivadores eram escamoteados, cxa·
dadc. Confesso que, quando Ministro do Trabalho do Presidente tamcntc porque nu luta entre o Sindicato mais poderoso e o Sin·
Costa c Silva, comecei minha tarefa com alguns preconceitos em re· dicnto mais fraco, o Sindicato Econômico c o Sindicato dos Tra·
balhadorc'S, cru este que perdia. E o dever do Estado era precilação a determinadas áreas trabalhistas,
Sr .. Presidente, este t: o momento, para retilicar o conceito que samente intervir para fazer justiça.
Ora, tem sido tradicional na vida brasileira que os sindicatos de
fiz das lideranças tra~alhis~as ao me despedir do Minist~rio. Aprendi
mu1to com elas c ver1fique1 quanto a Revolução exigiu dos trabalha- estiva indiquem o pessoal necessário à movimentação das mer·
dores !.!, ao ml.!smo tempo, o quanto eles foram sensíveis, colabo- cmlorias, no carregamento e descarregamento das embarcações,
rando com a Revolução brasileira. Alguns dos benefícios na área dos obedecendo a rigorosas normas estipuladas pelos órgãos federais
portuários, por exemplo, eram indiscutivelmente descabidos. Eles com jurisdição de úrea marítima e portuária, e absolutamente tis·
mesmos chegaram a reconhecer isso, como, por exemplo, a famosa calizudo pelo capitüo dos portos.
E, uma das minhas lristczas, Sr. Presidente, quando Ministro do
taxa que pretendia caracterizar uma compensação pelo vexame 'de o
Trabalho, J'oi ter aprendido esta lição; que o estivador não tem o
trabalhad~r c~rrcgar detorminados tipos de material, ainda que esse
mah:r1al nao t1vesse s1do antes utilizado. Chamava-se a isso .. taxa de direito ao trabalho diúrio. Ele, sempre, pela madrugada, está sendo
vexame", Então, a outra, de obrigar o pagamento de capatazia no chamado numa n!a enorme, cm frente ao seu sindicato, que distribui
porto da cidade, onde descarregavam um caminhão uma carga que ~~ liclw puru o tmbulho do dia. E, em regra,· o número de fichas é
menor do que o Ue postulantes, o que faz com que esses homens não
vu:ru totalmente por terra.
V. Ex• Sr, Presidente, para honra minha, foi membro do Go- possam, sc<Jucr,ter a garantia de uma paga diária do seu trabalho cm
verno do Presidente Costa c Silva, como Ministro do Exterior, e dia útil.
Om, · acusar indiscriminadamente a estiva brasileira como
Chanceler de inolvidúvel passagem por aquele Ministério c sabe da
rcsponsúvel
por perdas, danos, desaparecimentos c furtos não me
proocupação que o nosso Presidente tinha, àquela altura, com o
homem- it primeira vez em que o ouvimos falar, que todo o planeja- parece a atitude mais justa, até porque, para isso, os próprioS portos
c:sü1o organizados com policia interna, e havc:ria de perguntar-se:
mcnto do Governo t:stnva centrado no homem realmente.
Pois o nosso relacionamento com os estivadores, cm particular, pura que se organizar para defender o patrimônio daquele que entre·
l'oi muito bem sucedido sem nenhuma concessão de natureza gu i1 nu veguçUo a transferência dessas mercadorias, se este pessoal
demagógica. HoUve mais: uma das poucas federações em que li· que deve I.!Xercitur esta função não a exercita?
t.cmos intervenção foi precisumentl.! na Federação dos Estivadorts,
O Sr. Franco Montoro (MDD- Sio Paulo)- Permite V. Ex•
digu melhor- no Sindicato dos Estivadores do Rio de Janeiro onde, um uparte'?
para surpn:sa minhu, o Ministro du Marinha concordou em colocar,
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Com
como intorventor, um oficial da Marinha de Guerra submarinista.
muito
prazcr,jú darei o aparte, nobre Senador Franco Montara.
Houve, então, uma piada divulgada amplamente pelos jornais do
Recebi,
da Federação Nucional de Estivadores, um documento
Rio do Janeiro: quo o Ministro Jarbas Passarinho, querendo
LJUC
pretendo
scju objcto de uma leitura parcial minha, e o Jurei logo
torp!.!dcur os sindicatos, colocara um submurinista como seu interventor, O resultado õnal, entretanto, foi igual ao famoso happy end depois que conceder, como :.agor:.1 o faço, com satisfação, a palavra
dos filmes umericnno.r.;, O submarinistu deu-se muito bem com os esti· ao nobre Líder do MD B.
O Sr. Franco Montoro (MOO- Siio Paulo)- Desejo, apenas,
vadorcs, quebrou uma porção de arestas que levava pura 16 em consenobre Senudor Jarbas Passarinho, congrutular-ml.! com u intervenção
~lüênciu dos prcconcdtos que com de chegaram, também. nu
intcrvcntoriu dos sindicatos. E os trabalhadores, no cais do porto, de V, E.''· c dar o meu depoimento, tambi:m como ex-Ministro,
scntirmn-sc amplamente respaldados pela autoridade de um capituo- sobre esta situuçiio :1 quc V. Ex• se refere. Podem ter existido'abusos,
dc-mar-c-gucrru que passou a exigir o direito dos estivudon:s diante que devem ser, evidentemente, investigados e corrigidos, mas, de
uma formu geral, a posiçüo do estivador c daquele que t: consid!.!rado
dos armadores brusilciros.
J'rcLJUcntomontc o "bagrinho", que aguarda u sua oportunidade de
Sr. PrcsiUcntc, ngoru surprecndcntcmcnh:, cm que pesl.! o nlto
respeito que t~:nho r•~lo Professor Eugénio Gudin, verilico que de trabalhur, Ue acordo com o critério objc:tivo, que .lhe asscguru o
dcJ'cndc o princípio de que tudo cstnriu resolvido, no problema de cn- trabulhu, representa umu cxigênciu da maior justiç:.a. Quero lembrar
uma interferência fcitu nesse sentido, por um homem que já foi homebotugcm, desde que os estivadores pussusscmu ser trubalhadorcs pri·
nugcado nor esta Casa, o M:.1rechal Juurcz Túvora. Ccrtu vez, eh:
vudos dos próprios proprietúrios de navios.

-362levllu-mc :w Minist~rio exatumc:ntc um estudo sobre esta rotatividade u sc:r llq,!~lni;:ada pt.:los Sindicatos, para assegurar a rcalizaçUo
de~~e trabalho, sem o prejuízo dos empregados c sem a subordinaçUo
<.JUC M.:mpn: J'oi tcnllldu- parece que, ngora, mais uma vez, pretendese culucur toda a catc~orill nu dcpcndênciu dos interessados. uma
lu tu de rigorosa justiça, cu dou o meu depoimento nu mesma linha
Uu~ al'irma~tics de V. Ex•. c acho que V. Ex• presta ao Senado, à
ARENA c ao País um grande serviço, ·mostrando qu'c a causa da
justi~u pmlc e deve ser dcrcndida no Senado da República.

que, habilmente, i'ez ser ussinada também pelo Presidente do Sindicato dos Estivadores do l'arú, o Sr. Francisco das Chagas Santos, pura
que puuéssemos aqui dar um alerta a este Pais, de que nüo ser{l justo
que se extingu u categoria de estivadores, transformnndo·os todos
cm empregados obrigatórios- como disse o Senador Franco Mon·
toro- do maior interessadú, isto é, do armador, do dono do navio,
que vui ter u pressão sobre eles e um tipo de contrato de adesão, sem
ncnhumu garantiu, no momento cm que o trabalho não for consi·
dcradu satisrutório.
Sei que o nobre Senador Eurico Rezende tnmbêm roi
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará ) - Muito procurado, porque tem sido um trabalhador desta causa, junto aos
l1hrig.~1do, meu nobre colega, Professor Franco Montoro. O tcstecompanheiros do Brasil todo, os estivadores, mas também,
muuho de V. E.x•. rculmcnte, ê valioso, porque V. Ex• junta à sua · purliculurmcnte, aos do Espírito Santo. E vale ressaltar que os esti·
sensibilidude de patriota, a sua experiência de ex-Ministro, exata- vudorcs sindiculizados sUo da inteira conliunçu do Poder Público,
mcntc nc:sltl úrca, c paralclumcntc, a preocupação que V. Ex• tem porque, para utuar cm ilrcu de scgurunça nacional, só nessas
tido de nmntt:r contatos com as representações sindicais brasileirus, condições podem ser credenciados.
prcstigi:nH.lo·as nuquilo qut: nós todos devemos ter a obrigação de
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espírito Sanlo)- Honra-me
rrcstigiar. rrucurando J'uzer justiça a clus,
V,
Ex~
com um apurte'!
Fall!i, Sr. Presidente, que esse meu cantata surgiu de uma
iut..:r\'~.:m;:'1n, PoUt.: parecer uté paradoxal que cu tenha intervindo no
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-Pará) - Ouço,
sinJh.:atll e, no cntuntl>, o n:sultado fosse tão bom. A intervenção foi com pmzer. o nobro Vice·Lider, Senador Eurico Rezende.
J'o.:ita cm l'ac~.: U:1 vitória de um candidato no Rio de Janeiro, que tinha
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espirlto Sanlo)- Na última
Ue1.11ito cntr:~U~1s r1:1 polil.:iu, por coisus que, naturalmente, não se·
riam compottiveis wrn os chamados homens de bem- inclusive com quintu-l'cira, rui procurado, em Vitória, pela quase totalidade das
:1 c.\ist~ndo.i Uo policiul nu csquinu, se ele lá estivesse, para impedir a liderunças sindicais da orla marítima brasileira: Belém, Santos, Nu·
tal, Rio de Janeiro c, obviamente, a Capital do meu Estado. Tive um
<~Liviu<~ue desse cuv<~lhciro -. Era uma espécie de Jimmy Horra do
Bm<il, '"iuclc i'anwso Jimmy Horra dos Teamsters dos Estados debate prolongado com essas lideranças, que se mostraram.
lírliú ..ls, ~1ue se clcgiu prcNidente de uma das grandes confederações inquietas. diante de declarações atribuídas ao Sr. Diretor-Geral do
'I'" bl"UOS Unidos por lrul das grades da prisão que rreqUente• DNI'VN, no sentido de que iria haver uma alteração no sistemajuri·
dico dessas categorias. Procurei tranqUilizá-los, porque, quando o
IIJI.!IllC llahit;IV~I.
Congresso
Nacional apreciou u Mensagem Presidencial, conduzindo
!'\ll Bntsil, achurnos cr~1 C.'<trcrnamcnte perigoso pud~ssemos permitir yuL! um horncrn com ficha policial de furto, com latrocínio, o projeto de lei que criou u PORTOBRÃS, aquelas lideranças
munil'csturam a sua inquietação, porque não se resguardavam os
:1~s:dt11 ~~ rniio o.1rmudu. fosst: o dirigente de um dos maiores sindicatos
direitos
udquiridos. Estudou-se o assunto e chegou-se à conclusão de
de ~.:~tiv;.1 di.J Br~tsil - porque o maior, se não estou equivocado, ê o
que nUo huviu necessidade de nenhuma emenda, porquanto, não ten·
d~.: S:1ntos, .., sc.g.u ndo, se riu o do Rio de Juneiro.
· Conseguiu-se fut.l.!r u intervenção com u rcsistênciu deles e, final- do o projeto suprimido o direito adquirido, este direito estava assegu·
mcntc. houve :1 complctu Uesprevc:nção entre nós e eles. Compreende- rado, nf•o só poJa Constituição, pela Lei de Introdução ao Código Ci·
llll.IS <.JUC esses homens recebiam taxas atrasadas, dos armadores que vil. cümo pt:la lei cntf1o vigente que, nCssc sentido, não foi derrogada.
ra.:mv:un. rclut:ullcrncnte, e quando o Capitão-de-Fragata inter- E mais: o Senador Pctrônio Porlella, por sugestão minha, teve um
\Cillllr r:~~sou ~~ atuar. esses pagamentos vieram a ser feitos absoluta- conunu com o Senhor Presidente da República, e o General Ernesto
Gcisel recomendou que, nu qualidade de Presidente da ARENA c de
mcnt~.: ~.:mnrlicm c c:m diu,
Ont. c~~~.~ g.~.:rlle nrt~., merece, genericamente, a acusação de Liucr do Governo no Sen;tdo Federal, endereçasse uma carta à
FedcruçUo intcressudu, guruntindo que esses direitos estavam
:'linJi~.::thl Ue lmirlu:s, de sindic01to de desaparecimc:nto de: mcrcuUDriot.\: is~l>. L!lllllll L!.\ÍStirú na cstivu, existe cm uma porção de outros assegurados e assim continuurium. V. Ex• me desculpe a extensão do
aparte, mas é um depoimento que me parece absolutamente
lugare,, Uc pcsso:ts lJUC usttlll !!ravata c: at~ black-tie.
ncccssúrio,
O Sr. Ruy Sunlos (ARENA - Bahla ) - Podiam querer trans·
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA-Pará)- Ao con·
ftl nn;.tr t.:~lc ~inUic:llo cm sindkahl·lic·l•ldrões.
trüriu,llumllo m;.lis longo for, mais bcncliciado serei.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Parli) - Tumh~~~~ pmlium. O jogo de palavras de V, Ex9 é pcrJ'dto, eu só me
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espirilo Sanlo) - Esta carta
h:nthr'l da Arte Je Furtar, do Pudr~.: Viciru, quando dizia que "hú os
i'oi i'eitu c, quundu se uiscutiu o projeto da PORTOBRÁS, ocupei a
I.JUI.! r11Uham~o:lllll as unlws visivcis c hú os que roubam com as unhas tribuna, por r~.:comcnduçiio do Sr. Senador Petrônio Portellu,
in\io. i,.:i,," !!:'1 Ju:t~ ~.:;.llcgllrhl~. pelo menos.
lendo 1.1 cart:t qu~.: S. E.\' es~:rcv~:u L1quclas categorias prolissionais,
Ct·citl, Sr. J>rc~iJcntc, <.ILIC, al~m Jisso, o próprio Governo jil ~.:m numc du Senhor !>residente da República. Houve, então, a
rl.'t..'ltlll\l.!l.'elt qui! <t :nividallc do trabalhador é penosu, tanto que, ten· tr:lll<.ILiilidalie geral. Agora, recentemente, como disse o Sr. Diretordd di.' cli111in•tr l!t'l'ns Clllllll c~tc, ~~ ljUC s..: referiu o nobre Senador
(ôcnol do !JNI'VN Leria prestado aquelas declarações que, de certo
I· rllnl.'tl ~llHll1Jru, Ull"h<~grinlw", que desapareceu depois du Revolu- mudo, passamrn a intranqUilizar a clussc:, porque entravam cm re..
~·~~~~ de IIJ!l-l fhll' llllHt •n.:iio t1scallirmc, t:ntrctanto, manteve uma legime ue conllitu com u p<oiuvru do Senhor Presidente du República.
\!1:-..la~ftn Je c.\cc~r~ ..~ cm l'uvor do cstivudor, dando-lhe o direito de
:\gnru vejo ~1ue a situuçào estú evoluindo para Pior: niio só tenta-se
;,pm. ~.:ntar-sc an~ ~S anos de trabalho, sem aquela cxigênciu purn\clu viulur o direito udyuirido, u curta que roi reila cm nome do Senhor
l!ll' 50 anl>~ Uc id:~dc, ut~ porque muitos dtles não cheguvum a essa
PrL!silient~.: Uu República, mas v;.li-se al~m, procurando distinguir-se
idadc.1.'1Hll n tipn Jc p~.:rilws l\UC eles enfrentam nu suu fui nu diúriu.
unw tradiciunul categoria deste Pufs, Isto~ fruto de umu campanha
Crein, Sr. Prcsidl.!ntc, c sustento, que não se poderá inquinar de ~1uc vem sendo sustcnto.1du pelo poder econômico patronal, c qu~: cheUcnwglJgica o.autitudt: llUC estumos tendo aqui, ao ludo de uma classe gou u lcvur o jorn:llistu ~ugênio Gudin u escrever um urtigo ultumen·
qut: se ~ente imrwssihilitada dt: publicar u sua defesa, porque não tem tt.: injurillso, nflo só uos militar~:s como aos trabalhadores du orla
mcillS p:m1 l'ut.ê-lu. O Prc:siUcnte da Fcderuçào Nucional de Esti- n1arítima. D~.:venlllS, entUo, transmitir . üquclas cutegorius
prolhsionais ll tlllS~~~ scntimcnto de confiança, porque u cartu que
\'Oltlure~. o Sr: Ruhens Pinheiro de Montes, mandou-me unHI carta,
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'lUC tratou . pcsso:Jimcntc do cuso, í: tão intocável quanto a
J>ETROURAS.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Eu tinha
ruzflu, tJUando disse que, quanto muis longo o aparte de V. Ex.•, mais
cu dele me benefícíuría, V. Ex• trouxe ao conhecimento da Cusa,
não arranjos, mas, sim, compromissos, que foram tomados cm nome
do próprio Presidente da República. O artigo que li, antes de V. Ex•
chegar, - li upcnus dois parágrafos, mas que são inteligiveis isola·
dumcntc: nflo usei aquele sitcma de retirar do contexto um tex.to que,
isoladamente, niio diz tudo - é de autoria do Professor Eugénio
Gudin c niio ataca os militares. f:. possível que V, Ex• se refira a
outro arligo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) .:... Sim, foi
cm outro artigo.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Neste,
S. Stl. faz Hlgumas acusações que me parecem contundentes e injustus U categoria dos estivadores brasileiros. Mns, acredito, Sr. Presidente, que, nu concepção do Professor Gudin, dentro do que ele
admite o qui! seja rucionalizaçil.o de trabalho, qualquer providência

deve ser udotuda, desde que elimine os desperdícios. Mas, como um
escritor escreveu, num famoso livro sobre Economia, ·•na teoria, a
prúticu é diferente", 1\ prova está que uma das supostas conquistas
da Rcvoluçuo foi precisamente acabar com os corretores de navios, o
que, outru ve;t, deu grande oportunidade aos armadores, que fizeram
grandes pressões nesse sentido. Antes, os corretores eram funcionários púhlicos concursados c nomeados pela República, e fiscais das
cargas dos nnvios, Hoje, süo funcionários dos armadores. Terão eles
coragr.:m de dc:cl:trar que os armadores estão errados?
De maneira que, Sr. Presidente, acho que tentar colocar o problema apcmts cm tt:rmos de niicroeconomia, dizendo-se mais ruciomtl l'a~c:r com qut: o armador disponha de seus armazéns e da sua
~:stivu própria, microeconomicamente está perfeito. Mas, no sentido
global das nossas responsabilidades, quer·m• parecer que está
errado. Não sou um fanático do PNB, já declarei v{!rius vezes que
nito sou um "penebistu", não sou apenas daqueles que lutam pura
que o PN B scj<~ maior, sem saberem que resultados sociais estão
ocorrendo, t.:ill função desse aumento. Dizem que~ atunlrnente, a
cntradu no céu está modificada; não ó mais aquela estória de outrunt, cm que cada um chegava junto a São Pedro, levando o rol de
suus virtudes c de seus defeitos. Hoje, São Pedro estã "montado"
~l)lll um computudor de quarta geração e, quando chCga o cava~
/hdro. a priml!iru pcrguntu que (: preliminar, antes de entrar no
computador, ó esta: "Que fizestes para aumentar o Produto Na·
cional Bruto do teu puis'!" Se nuo fez nada, já vai para o inferno.
Entf10. cu jú iriu diretamentc para o inferno, Sr. Presidente, porque
ttcho que a nossa primeira tendência é fa1.cr uma revisão desse: tipo
de conceito,
O Sr. José Lindoso (ARENA - Amazonas) - Permite V. Ex•
um upurtc'!
O Sr. Vírgülo Távora (ARENA- Ceará)- Permite V, Ex• um
aparte'!
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Antes de
cnccrr:tr, sou honrado com dois pedidos de aparte. Pela ordem
cronolôgicu, primeiro, o Senador Josi: Lindoso: segundo, o Senador
Virgílio T(tvora.
O Sr. José Llndoso (ARENA - Amazonas) - V. Ex•,
ocurando hoje, u tribuna, prestu um serviço u uma classe, pdu quul
tenho mui tu simputiu. Considero yue us colocaçõe> l'eitas por V.. Ex•
furmn cxatus. Primeiro, 4ue i: comum essa posição de preconceitos,
com rcluçiio uus truhalhadorcs. E, no contuto com eles, - esta a
minha cxperiênciu, nobr~ Scnudor - verificamos sempre que eles
tCm alJUelu mcsnu1 grundczu de sentimentos, com rcluçilo uos
destinos de nossa Pútria c U orgunizuçilo du nossa sociedade. SUo

chefes de l'llmilia, homens honrados, que laboram dia a dia, no es·
for~o físico do trubulho continuo, servindo a este Pais. V. Ex• situou
o problc:mu duquelc aliciai dG Marinha que prestou serviços ao
Ministério do Truhalho, no Sindicato do Rio de Janeiro. Isso me
lcmhru a grundc contribuição que os oficiais da Marinha brasileira
prestam uos serviços portuúrios, através das chamadas Capitanias
dos Portos. Quero citar o caso do Comandante Mário Hermes que
cm Munaus atuou por alguns unos, c utuou exatamente dando um
sentido de grundcza às suus reluçàes com o Sindicato dos Estivrtdorcs
de Manaus, Ele ia ao Sindicato; procurava promover esse órgão;
dc:-~cjavu organizú-lo. Fez um relacionamento signific:.üivo, dentro
do mllis rígido princípio de disciplina. Partindo para outras abri·
guçoes pura us quais a Marinha que o convocara. deixou um
exemplo pura todos nós, daquela comunidade, digno do maior
respeito c do nlllior apreço, Acredito que a Revolução de Março deu
um" disciplina e uma responsabilidade consciente aos trabalhadores
dos Portos - niio só os estivadores, mas os portuários em geral.
Trunsgressões c falhas exiStem em qualquer classe. Possivelmente
constatmemos, tumbém. nu época atual, entre estivadores e portu(lrios. alguns que estejam falhando nas suas obrigações. Mas issc
nrto invulidu m]u~lu ~.:olocuçUo feita por V. Ex•. com ta ma oportuni·
. dnde: o sentido de responsabilidade, que marca a atuaçào desse~
hrasilciros. Congratulo-me com o discurso de V. Ex•. pois ó a pula·
vru :!lltorizada de um ex-Ministro do Trabalho, cm uma fase de disci·
plina e de rigor, que reconheceu a validade desse esforço e a grandczt:
do trublllho desses homens. Congratulo-me com V. Ex• porque, com
u :-~ua autoridud~. prcstu um serviço àqueles que, não tendo voz,
cstuo l'lllando pela voz da justiça, do patriotismo c da experiência o
um dos homens públicos de maior responsabilidade, nesta
República, que i: V. Ex•
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Muito
obrigudo, Scnudor Jmó Lindoso.
Sr. Presidente, cu já havia concedido o aparte ao nobre Senador
Virgilio T!tvoru. mas vejo que a Mesa comunica que o meu tempo
estú csgotttdo. Peço :.tpcnus para ouvir o aparte do nobre Senador
pelo <.;'curú, c enccrrariu as minhas considerações.
O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA - Ceará) - Senador Jarbus
Passarinho, seremos, de ucordo,jú, com o aviso da Mesa, curtos em
nosso uparte. Durante 14 anos lutanto para u criaçãO da
I'ORTOBRÁS, coube-nos" honra de relatar esse projeto, no Con·
gresso. E no parecer que, então, enunciumos, demos~ com a autorizaçuo do Sr. Prosidento do Partido c Líder do mesmo, nesta Casa,
Senador l'ctrônio Portclla, " definição da Política do Governo
qu:111to i1 manuten~ão integral de todos os direitos do> trabalhadores
portuúrios, sem que u criação da novu entidade, nem de longe, importas:o~e ~:m restrição a qualquer deles, Assim sendo, mais uma vez
repetimos a V. Ex' que uquilo que ~stá no Relutório é; segundo a
vo1. autori1.ada do Prcsid~.:nte do Partido, que, por sua vez, se dirigiu
aos interessados. u opinião do Governo do eminente Presidente Erncstll Gcisel: respeito integral aos direitos adquiridos dus classes que
trabalham nos portos brasileiros.
1

O SR, JARRAS PASSARINHO (ARENA - Pará) t\gnldC!,.'o uo nohrc Sc1H1dor Virg.ilio TúvorUll ~1purte.
Sr. Pn:sidcntc, dou-me por alti.l!lll!nte rccompensudo. As vozes
lJUc me honruram, f'in:endo rurtc do meu discurso, atruvés de
apartl!s, foram tod;ts un:"mimc:s no sentido de se respeitar o direito
dcss:1 dussc.
Peço <I V. E.''· Sr. Presidente, qui! dê como lido c como parte integrante do m..:u discurso u nolu que recebi da Federação Nucionnl
Uus Estivadores c do Sindicuto dos Estivadores do·Pur(a.
Agrudct,;ll ao nohrt: Senador Lourival Buptista ter-me cedido a
sua vez, com u pcrmisslio da Mesa, puru usar a tribunu nestu hora,
Mui i<> obrigado. (Multo bem! Palmas.)
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l'riSSARIN/10 EM SEU DISCURSO:

Os ''Sindic:~tos de Estivu" funcionum há decênios nos portos
brasileiros, dcvidamcntc organizados nos precisos termos da lcgisl:~çilo <JUe l:~mbém delimita o seu campo de operução profissional.
Compete aos "Sindicatos de Estivu" indicar o pessoal ne·
cl!ssúrill :r movirm:ntuçt10 de mercadorias no carregamento e descurrcgamcnto das embarcações, obedecendo rigorosas normas estipuladas pelos órguos federais com jurisdiçuo nus áreas marítima e
portuúriu.

Com disciplina e presteza o pessoal indicado pelos "Sindicatos
de Estiva" realiza diferentes fainas no conjunto das operações, con·
tribuindo com o seu labor diuturno paru o desenvolvimento da
~.:conomiu m1cionul no st:tor da MarinhJ Mercante.
Rt.:fcridiiS fainas, geralmente executadas em condições adversas
c cxtrcrnmllcntc perigosus, sem o mínimo de segurança e higiene
prol'issionul abulam lísicumente o estivador que por fundamentos de
ordem biológica estilo hubilitudos pura obtenção da Aposentadoria
:~os 25 :1nos tlc s~.:rviço sem limite de idade,
Entretanto, raramente, tal beneficio social i: alcançado pelo esti·
vndur, sujeito cm propon;õ~:s alarmantes, a casos fatais de acidente
do tmh~ilho ~: de invalidez permanente c definitiva, para o exercício
prolissional.
Vale re~s~llt:.1r que, os estivadores sindicalizados, são de inteira
cunli'lllca do Poder Público pura aluarem em áreas subordinadas aos
interesses du Sc.:gurunçu Nacional, visto que:, são sc:lccionados pelos
úrgilos "ompetentes dos Ministérios do Trabalho e da Marinha, aos
quais incumbe zelar pelo cumprimento das Leis Sociais de Protcçào
ao Trabalho, a lim de que o Armador a pretexto de utilizar pes;oal
prllrrio promova aviltmn~:nto c achatamento salarial.
Mas de qualquer forma os estivadores cumprem seus deveres e
ohrigw.;õcs rrolissionais com eliciência e lisura, respeitando as instru~;õcs c.'\pedidas pdus autoridudes responsáveis, sem necessidade de
impusicOes nem medidas ditatori:tis.
·
·. .ão existe, absolutamente:, nenhum ''império da estiva" nos
portos, cujos sindicatos, nüo causam dano econõmico à Nação, não
somente porque tal não é o objetivo de seus dirigentes, plenamente
identilicudos com os soberanos interesses do País, como também,
porque sua frngilidade estrutural e os limites de ação traçados cm
Lei, não permitiriam tão descabida pretensão.
Na verdade, o poder reivindicatório dos Sindicatos, cstã contido
c o seu funcionamento, visa apenas, dar cumprimento as normas
estubelecidas pelos órgãos públicos c promover serviços de assistôn·
cht sociul. sem a forca coercitiva que, indevidamente, lhe querem empn:stur.
Seria mais apropriado falar do "império dos fretes" e do domi·
nio dus cmprt!s<Js int~:rmt:diárias dos serviços de estiva, que manipulam os custos operacionais, fraudando folhas de pagamento,
adulterando impunemente os salários dos trabalhadores e como rcve·
Iam os balanços divulgados pela imprensa, obtendo como lucro
liquido, num único exercício, o triplo do seu capital social.
Não suo igualmente os estivadores nem os s•us Sindicatos,
rl!sponsüveis J'ldU "indústria de faltas e avarias'', cuja mecânica,
ignorurn compl~:tamcnt~: nt:m tampouco criam empecilhos ou
burocracia para a rcalit.ução das opcrucões de curSa c descarga.
O Pais aplica vultosas verbas em fiscalização aduaneira, policia·
mcntn portuúrio c outras formas de repressão ao furto c contrubaudu de mcmodorius, c não scrú definitivamente o estivador que irá
se arriscur u perder suu matrícula profissional, cometendo uma ucão
ilicita.
Certamente, a responsabilidade pela tal indústria de "falias e
uv:1rias", pelo furto ~.: o contrabando de mercadorias, deve ser
apurwJo cm outl'os meios, junto às classes de maior innuCncia no
contexto Operacional, nunca porém, envolvendo o humilde estivador. subordinado a rigidus regras de comportamento profissional
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t1sscgurur sua !iobrcvivência.
Du mesma forma, não pode ser atribuída aos Estivadores,
responsabilidade pela existência das diversilicadas taxas de melhora·
mentes dos portos, "renovação da Marinha Mercante", "relinancinmcnto da Marinha Mercante" c tantas outras que, efetivamente,
promovem o encarecimento das operações, beneficiando, exclUsivamente, os grupos cconômicos, vinculados ao sistema de transporte
de mercadorias por via d'água e a construção naval.
Nem tampouco têm culpa os Estivadores se a Administração!
Portui'1riu niio r,tcilita u atracnção dos navios nem das de'liciéncias
dus instalações dos portos, ou da sua péssima localização geográfica,
pois estão eles à disposição dos requisitantes dos serviços nas 24
horas de cada dia, sem oporem quaisquer barreiras nem res·
ponderem por licenças, das Capitanias, de Saúde, de Alfândega, etc.
Resta por fim, aos Estivadores, que não dispõem de recursos
pano responder, atravês de custosas publicações na imprensa, os mal·
doso~ utaqucs c as levianas acusações de que estão sendo vítimas, a
ccrtcl~l de que, pod~:m contar com o apoio insuspeito e predominante do Governo Federal, que no desempenho de sua alta
responsabilidade de executor da ordem económica c social do Pais,
nuo permitirá que prevaleçam as leses defendidas pelos testas de
ferro dos grupos que dominam a Marinha Mercante no Pais.
Federuç<oo Nacional dos Estivadores. - Rubens Pinheiro de
Morais, Presidente. - Francisco das Chagas Santos, Presidente
do Sindicato dos Estivadores do Purá.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
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José: Guiomard- José Esteves- Fausto Castelo-Branco- Pe·
trónio Portella - Domicio Gondim - Milton Cabral - Arnon de
Mello- Dirceu Cardoso - Eurico Rc:zende- Amaral PeixotoVasconcelos Torres - Benjamim Farah - Gustavo Capanema Itamar Franco - Franco Montara - Orestes Quércia - Orlando
Zancancr- Osires Teixeira- ltalivio Coelho- Mendes CanaleSaldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves- Lenoir Vargas
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, re·
querimento que scrú lido pelo Sr. !•-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 411, DE 1975
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Ánais do
Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Subchefe do
Estado Maior do Exêrcito, General Carlos Alberto Cabral Ribeiro,
pronunciado na ocasião em que recebeu do Governador de Pernam·
buco, Moura Cavalcanti, a Medalha Pernambucana do Mérito, Clas·
se Ouro, no dia 4 p.p., c publicado no jornal O Globo em 7 de se·
lembro do corrente.
S<tia das Sessões, em 17 de setembro de 1975.- Vasconcelos
Torres,
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - De acordo com o
art. 233, I•, do Regimento Interno, o requerimento do Sr. Senador'
Vasconcelos Torres serú submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, projetas que scrilo lidos pelo Sr. i•-Secretário.

*

Sào lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154,
DE 1975- Complementar
Altero os Leis Complementares números 7, de 7 de setem·
bro de 1970; e 8, de 3 de dezembro de 1970; com os alterações
estabelecidos pelos Leis Complementares números 17, de 12 de
dezembro de 1973; c 19, de 25 de junho de 1974; crio o Banco
Nacional do Trobolhodor (BNT), c dai outras providências.
O Congresso Nucionul decrctu:
Art. I• SUo ulterudus, cm aduptaçuo às disposições desta Lei,
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as Leis Complementares números 7, de 7 de setembro de 1970; e 8, de
Art. 9• Esta Lei Complementar entra cm vigor na data de sua
3 de dezembro de 1970; com as alterações estabelecidas pelas Leis
publicação.
Complementares números 17, de 12 de dezembro de 1973; c 19, de
Art. 10 Revogam-seus disposições em contrário.
25 de junho de 1974,
.
Justlflcaçio
Art. 2• 1:: criado, vinculado ao Ministério da Fazenda, na
conformidade do urt, 189, item III, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fc·
O e, .sente projeto, ao alterar as Leis Complementares que cs·
vereiro de 1967, o Banco Nacional do Trabalhador (BNT) com
pccifica, tem por objetívo fundamental a criação do Banco Nacional
personalidade jurídica de direito privado e patrímônío próprio,
Parágrafo Único. A sociedade de economia mista Banco do Trabalhador, como sociedade de economia mista incumbida da
Nacional do Trabalhador (BNT) reger-sc·á por Estatuto aprovado aplicação dos recursos vinculados ao PIS e PASEP.
De rato, na forma da lei, as consideráveis fontes de recursos dos
por decreto do Presidente da República, c que scrâ arquivado. no
,competente registro do Comércio, processadas suas alterações de referidos programas são preferencialmente utilizadas cm invcstímcn·
ucordo com o preceituado na lei das sociedades anônímas,
tos na úreu de financiamentos aos Estados, sob garantia de obriga·
·
Art. ~g O capital inicial do Banco Nacional do Trabalhador,· ções do Tesouro Estadual. Sem qualquer intuito de minimização des·
dividido cm uções do vulor de CrS 1,00 (um cruzeiro) cada uma, será sa politica de investimento, parece-nos acertado, porém, buscar meio
de CrS 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) reservados lmais adequado de servir às classes de empregos e funcionários pú·
SI% (cínquentu c um por cento) das açõcs com direito a voto à União blicos, situando tais fontes de recursos em regime de estrita
ou tl entidade du Administração Indírctu,
consonância com.os interesses dos seus Jegftímos beneficíllrios.
Parágrafo Único, A transferência de açõcs a comprad.orcs ou
Neste passo, afigura·sc-nos licito, por exemplo, que se esta·
subscritores privados, pessoas fisicas ou jurfdícas, obedecerão às belcça um sistema crcdíticío de amparo direto ao trabalhador,
prescríçõc:s constantes do caput deste artigo, sendo consideradas mediante financiamentos c empréstimos, afastada qualquer moda·
nulas us operuções de alienação que contrariem o controle lidadc de intermediação que, sobre ser onerosa, prejudica írremcdia·
mujoritúrio reservado à União ou à entidade da Administração vclmentc a política de poupança recomendada para institutos dessa
espécie.
Jndiretu.
A instituição do Banco do Trabalhador propiciará oportunída·
Art. 4• O Bunco Nacional do Trabalhador tem por objctívo o
funcionamento como ugentc depositário e financeiro de recursos, de a que se cuide, em regime de repartição centralizada, dos ínteres·
arrecudados nu forma de leis federais, vinculados ao campo de ses do trabalhador, sem dividir as incumbências de outro& órgãos, já
distribuição da riqueza social.
tão assoberbados pelas próprias competências, como são os casos do
Art, S• Constituirão recursos ordinários do Banco Nacional BNH, BNDE, BB., CEF etc,
O projeto que temos a honra de submeter ao exame do Congresdo Trabalhador, os atuuís fundos, e os que venham a ser arrecadados, dos Programas de Integração Social - PIS/PASEP- a que se so Nacional, revela-se como um instrumento de absoluto interesse
referem as Leis Complementares número; 7, de 7 de setembro de social, pois aglutina reivindicações da classe operária e dos servido1970; e 8, de J de dezembro de 1970; com as alterações introduzidas res públicos.
Sala das Sessões, em I7 de setembro de I975.- Lulz Cavalcante.
pelas Leis Complementares n•s. I7, de 12 de dezembro de I973; e I9,
de 25 de junho de 1974.
LEGISLAÇÃO CITADA
Parágrafo Único. Os programas e subprogramas de investi·
LEI COMPLEMENT.AR N• 7,
mentos, relativos às aplicações preferenciais dos recursos referidos
DE7DESETEMBRO DE 1970
neste urtigo, serão definidos em decreto do Poder Executivo, funda·
do em recomendação do Conselho Monetário Nacional e propostas
Institui o ProKrama de lntegraçio Social, e di outras proespecíficas do Banco Nacional do Trabalhador, objetívando bcncfi·
vidências.
cios aos trabalhadores e servidores públicos, civis c militares, no que
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se·
tange essencialmente il aquisição, melhoria ou ampliação de casa
própria; investimentos em fundos agricultáveis c cm outras opera· guíntc Lei Complementar:
Art. I• 1:: instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de
ções que visem à formação de patrímônío ou a distribuição de renda.
Art, 6• O Banco Nacional do Trabalhador, sujcítar-sc-ll, nas Jntegruçíio Social, destinado a promover a integração do empregado na
suas operações financeiras, ao Sistema Bancário, de confO<'mídade vida c no desenvolvimento das empresas.
§ J• Para os fins destli Lei, entende-se por empresa a pessoajuri·
com instruções do Conselho Monetário Nacional.
di
cu,
nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado
Parágrafo Único. Nas operações rcrcridas neste artigo, o
todo aquele assim definido pela legislação trabalhista.
Banco Nacíonul do Trabalhador poderá, nas operações ativus,
§ 2• A·partícipaçuo dos trabalhadores avulsos, assim definidos os
runcionur como instituição nnunceíra de segunda linha, utilizando,
que
prestam
sezviços a diversas empresas, sem relação emprcgutfcíu, no
para tal fim, a rede oficial de crédito, a~ cooperativas ou associações
Programa de Integração Social, rur-se·Ú nos termos do Regulamento a
de trabalhadores e servidores, públicos,
ser buixudo, de acordo com o artigo I I desta Lei,
Art, 7• O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias
Art. 2• O Programa de que trata o urtigo anterior será
contados da sua publicação, regulamentará a presente lei, garantidas executado mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos
no Estatuto do Banco Nacional do Trabalhador, entre outras, as efetuados pelas empresus na Caí xu Econômicu Federal.
seguintes medidas:
Parúgralo único. A Caixa Econômicu Federal poderll celebrar
I - rentabilidade idoal e valor utualizudo dos capitais convênios ''Om estabelecimentos da rede bancllríu nacional, pura o fim
mutuudos:
de receber os depósitos a que se refere este artigo.
.
11 - respeito às normas bancárias c aos objctívos sociais;
Art. 3• O Fundo de l'artícipuçuo será constituído por duas par·
I11- purticípuçào de representantes das categorias de emprega· cclns:
dos c servidores públicos, civis ou militares, nos Conselhos do Banco
a) u primeira, mediante dcduçuo do Imposto de Renda devido,
Nucionul do· Trubulhador, mediante indicações de suas entidades na forma estubclecidu no§ IY, deste urtigo, processando-se o seu reco·
rcprcscntulivus de gruu superior,
lhimcnto ao Fundo juntarncntc com o pagamento do Imposto de
Art, H• A Uniuo intervirá obrigatoriamente em todas us causas Renda;
.cm que for parte a socicdudc de economia mista Banco Nacional do
b) u segunda, com rcc11rsos próprios· du empresa, culculudos
Trabalhudor,n<IUilltcrá sede e foro no Distrito Federal.
com buse no futurumcnlo, como segue:

l

!

-366I ) no c.xcrcicio llc 1971 O 15%·
no c:l\ercício de

:!)

197~: o:.25%;

.l) no c.\ercicio de 197 3 O40%·

no exercício de.J974e ;ubsc'quentes, 0,50%.
A dcduçfto ~~que s~.: rcJ'crc ~~alínea a deste urtigo será fcitu
sem r~cjuí~o do d~rcito de utilizuçào dos incentivos fiscais previsto~
n~tlcgJslaçao cm vtgor c calculadu com base no valor do Imposto de
Rcndulh:vido. nus seguintes proporções:
a) no exercício de 1971, 2%
4)

*1
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b) no cx~.:rcício de 1972, 3%

c) no exercício de 1973 e subseqUentes, 5%,
§ 211 As instituições linunceiras. sociedades seguradoras ~ ou ..
Iras empresas que não realizam operações de vendas de mercadorias
pmticipurão do Programa de Integração Social com uma contribuiciio ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor idêntico
do que for apurado na forma do par:ígrufo anterior.
~ Jo As empresas que u título de incentivos fiscais estejam isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento do Imposto de Renda,
contribuirão para o Fundo de Participação, nu base de cálculo como
se aquele tributo fosse devido, obedecidas as percentagens previstas
neste urtigo.
* 4' As entidades de fins não lucrativos, que. tenham
empregados assim definidos pela Legislação Trabalhista, contribui·
r(oo pura o Fundo na forma da lei.
~ 51' A Caixa Económica Federal resolverá os casos omissos,
de acordo com os criti:rios fixados pelo Conselho Monetário Nacion;,tl.
Art. 4' O Conselho Monetário Nacional poderá alterar, ati:
cin<Jllcolla por cento (50%), pura mais ou para menos, os percentuais
tic contribuiçl1o dc que trata. o ::!9' do art. 39, tendo em vista a
rropurcionulidadc das contribuições.
Art. 5'' A Caixa Económica Federal emitir:í, em nome de cada
empregado, uma Caderneta de l'urticipuçüo - Programa de
lntegnoçtoo Sociàl-movimentável na forma dos artigos 8• e 9• desta
Lei.
Art. 6• A efctivaçüo dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida nu alínea b do art. 3• será processada mensal·
mente a partir de i' de julho de 1971.
Parúgrufo únoco. A Contribuição de julho será calculada com
busc no futurumc:nto de: janeiro: a de agosto, com base no faturamento de fevereiro';~ assim sucessivamente.
Art. 71' A participação do empregado no Fundo far-se-á
mcdiunw depósitos efetuudos em contas individuais abertas em
nome dc co1da empregado obedecidos os seguintes critl:rios:
a) 50% (cinqüentu por cento) do valor destinado ao Fundo será
dividido cm partes proporcionais uo montante de sal:írios recebidos
no período:
·
b) os 50% (cinqUenta por cento) restantes serão divididos em
partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços prestados pelo
cmpn:gudu.
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~I\' Po.1ra os lins deste artigo, a Caixa Ecanômicu Federal, com
base nas informações fornecidas pelas empresas, no prazo de 180
(cento c oitenta) dias, contados du publicação desta Lei, organizar.:
um Cadastro Gemi dos participantes do Fundo, na forma que for
estabelecida cm regulamento.
~ 2' A omissão dolosa de nome de empregado entre os par·
ticipuntcs do Fundo sujeitará u empresa u multa, em benefício do
'Fundo, no valor de lO (dcl) meses de salários, devidos ao empregado
cujo nome houver sido omitido.
.l• Igual penalidade será aplicada em caso de decluruçi\o falsa
sobre o valor do salário c do tempo de serviço do empregado nu
cmpn:.o;a,
Art. H• As contas de que truta o urtigo anterior serão tumbi:m
r.:rcditudas:
u) pclu corrcçl1o mom:tí1riu unuul Uo sui~J credor, nu mesma
proporção du variuçi10 lixada paru as Obriguçiics Rcujustúvcis do Te-
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souro Nacional:
b) pelos juros de 3% (trcs por cento) ao uno, calculados, anualmente, sobre o saldo corrigido dos depósitos:
c) pelo resultado líquido das operações realizadas com recursos
do Fundo, deduzidas us d~:spcsas administrativas c as provisões c
n:scrvas cuja Constituição seja indispensável, quando o rendimento
for superior Íl soma dos ih:ns a c b.
l'urágrufo único. A cada período de um uno, contadQ du data
dr.: uhcrtura dn Contu, scrú facultado ao empregado o levantanu:nlo
do vulllr dos juros, da ~.:orrcção monetária contabilizada no período e
d:o yuotu-partc produlidu pelo item e anterior, se existir.
Art. 91' As import:íncius creditadas aos empregados nus cadernctus d..: participw;no sào inalienáveis e impenhorávcis, destinandose, primordialmente, à formação de putrimônio do trabalhador.
·*i" Por ocasião de casamento, aposentadoria ou invalidez do
empregado titular da conta poder:í o mesmo receber os valores depositados, m..:diuntc comprovação da ocorrência, nos termos do n:gulamcnto: oc.orrendo u mortl!, os vulon:s do depósito serão atribuídos
o.ws dependl!ntcs, 1!, cm sua fui tu uos sucessores, nu forma da lei.
* 2<• A pedido do interessado, o saldo dos depósitos poderá ser
t:ombcm utilil.ado como parte do pagamento destinado à aquisição
da casa própria, obedecidas as disposições regulamentares previstas
no urt. li.
Art. IO. As obriga,õcs das empresas, decorrentes desta Lei,
si1o de ~.:ur[ltcr exclusivamente Jiscul, não gerando direitos de nutu·
rct.:o trabalhista nem incidência de qualquer contribuição previUenci~lrÍ;.I cm rclaçtao u quaisquer prestações devidas, por lei ou por
scnt~.:nç~ljudidal ao emprcgudo.
l'urúgrui'o único. As importâncias incorporadas uo Fundo não
se clussilicam como rendimento do trabalho, pura qualquer efeito da
Legislaçtw Trabalhista, de Previdi:ncia Social ou Fiscal c não se in·
corponun ~1os sulários ou grutificações, nem estão sujeitas ao imposto sobre a renda c proventos de qualquer naturela.
Art. li. Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
vigi:nciu desta Lei, u Caixa Económica Federal submeterá à apro·
vuçtoo do Conselho Monetário Nacional o regulamento do Fundo, fi.
xando as normas pura o recolhimento c a distribuição dos recursos,
~1ssim como us diretri:tcs c os ~.::rit~rios para a sua aplicação.
l'urúgrufo único. O Conselho Monct:írio Nacional pronunciar·
se-io, no pruw de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento,
sobre o Projeto de regulamento do Fundo.
Art. 12. As disposições desta Lei não se aplicam u quaisquer
entidades integrantes da administração pública federal, estadual ou
municipal, dos Territórios e do Distrito Federal, diretu ou indirotu
udotundo .. s~:, cm lodos os níveis, pura efeito de conceituaçào, como
cntidudes du Administraçt10 lndiretu, os critt:rios constuntc:s dos De..
eretos-lcis n1's 200, de 25 de fevereiro de 1967, c 900, de 29 de setembro de 196~.
t\rt. I3. Esta Lei Complementar entrará em vigor nu da tu de
sua publicm;Uo.
Art. 14. R~vugum-sc as disrJosições em contrúrio.
Brasília, 7 de setembro de 1970: 149• du lndepcndi:ncia c 82' da
Repúblicu.- EMILJO C. MitDICI- Airredo Buzald- Adalberto
de Barros Nunes - Orlando Gelsel - Mário Clbson Barboza - Antônio Delfim Nctto - Mário David Andreazza - L.F. Cirnc Lima ....:
Jarbas G. Passarinho- Júlio Barata - Márcio de Souza e Mello F. Rocha Lagôa - Marcus Vinlclus Pratlni de Moracs - Antônio
Dins Leite Júnior- Joilo Paulo dos Reis Velloso- José Costa Cuvalcantl- Hygino C. Corsctti.
LEI COMPLEMENTAR N• 8,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970
Institui o Programa de Formnçilo do Patrlmônlo do Servidor Público, e doi outras providências.
O Presidente du República
Faço sub..:r que o Congn:sso Nacional decreta ~: cu sanciono u
seguinte Lei Complementar:

-367Art. i'' (! instituíuo, na forma prevista nesta Lei Complementar, o programa uc Fornwçi10 do Património do Servidor Público.
Art. 2~' A Unit1o, os Estudos, os Municípios, o Distrito Federal
L! os Territórios contribuirão puru o Programa, mediante rccolhillll:nto lll!!llS:~I uo Banco do Bntsil das seguintes purcdus:
1-Uniilu

l'!i. (um por

~.:cnto)

das receitas correntes cfc:tivamcntc urrc-

L!:ILhu.lus, t.h:dut.idns as transfcfênL:ias reitus a outras entidades da

Auministruçito l'úblícu, a partir de i' de julho ue 1971; 1,5% (um e
meio por cento) cm 1972 c 2% (dois por cento) no ano de 1973 e
suhsi.!LI(lcntcs.

li- Estauos, Municípios, Distrito Fe<Jeral c Tmitôrios:
n) I% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas
as transft:rências feitas a uutrus entidades da Admirlistruçüo Pública,
apartir<Je ii'<Jcjulhodc 1971; 1,5%(umemcioporccnto)em 1972c
1/fi, (dois ror cento) no ano de.: 197·3 c subseqUentes;
b) 2% (dois por cento) dus tntnsfer~ncias recebidas do Governo
da UniUn c dos Estudos utruv~s do Fundo de Purticipação dos EsUtdu,, Distrito l'eueral c Municipios, a partir de I• de julho de 1971.
P~trúgr:.tfo tmicL), Nilo recairá, cm nenhuma hipótese, sobre as
trurrsl'l.!r~nckrs ~ok lJUI.! truta c:stc artigo, muis de uma contribuição.
Art. )\' /\s uuwrquius, cmprc:sas públicas, sociedades de eco nomm mista c fundtu;õcs, da União, dos Estudos, dos Municípios, do
Distrito Federal c dos Territórios contribuirão para o Programa com
0.4r;;, (qY~atro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive
transferências c receita operacional, a partir de l•dejulho de 1971;
0,6% (sois dôcimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano <Jc 1973 c subseqUentes.
Art. 41' As contribuições recebidas pelo Banco do Brasil serão
distribuidus entre todos os servidores em atividades, civis e O,ilitares,
ua Uniito, dos Estudos, Municípios, Distrito Federal e Territórios,
bem como das suas entidades da administração indireta e fundações,
observados os seguintes critérios:
a) 50% proporcionais ao montante da remuneraçiio percebida
pelo servidor, no período;
b) 50% cm purtes proporcionais aos qUinqUênios de serviços
prestudos pelo servidor.
Puritgrafo único. 1\ distribuiçilo de qu«= truta este artigo somen·
te bcnc:fidur(r os titulures, nas entidades mencionadas nesta Lei Com·
plemcntur, de curgo ou funçilo de provimento efc:tivo ou que possam
:~Li4uirir estabilidade, ou de emprego de nmurezu nii.u eventual, regi·
uo rela legislação trabalhista,
Art. 5' O Banco do Brasil S.A, ao qual competirá a administruçõo uo i•l'ograma, manterá contas individualizadas para cada
servidor c cobrará uma comissrto de serviço, tudo nu forma que for
estipula<Ja pelo Conselho Monetário Nacional.
I,, Os depósitos u que se refere c:stc artigo nilo estão sujc:itos a
imposto de renda ou contribuição previdenciúriu, nem se: incor·
porum. rmna lJUUiqucr fim, ta rcmuncruçt1o do cargo, função ou
emprego.
11• As contus ~lbcrtus no Banco do Brasil S.A .. na formu dc:stu
Lei Complcmcnt;lr, scriio crcditudas:
u) pela cllt'reçcto monetitria anual do saldo credor, obedecidos
u~ indict:!'i aplic:hcis lts Obrigttçúcs Rc:ujustúvt:is do Tesouro
N:u.:ituwl:
b) pclusjurllS de J% (tr~s por cento) culcul:.ados, anualmente, so·
hr~: n ~atido ~.:orrigilil> Uos Ucpósitos:
c) pelo resultmlo lít1uido das operações realizadas com r~cursos
do Progrnnw, tlcdulidus as despesas administrativas e as provisões e
n.:sl!rvas cuja ~:onstituição scju indispenst\vel, quando o rendimento
fllr superior lt soma das ulincus a e b.
Jl' Ao linal Uc cmlu uno, contudo du data du abertura du con·
la ..... ~rú fa~:nlt:u.h.l ao servidor o h:vuntumcnto dos juros c: du cor·
rl!ç;'tu llllHH:túrla, bem como dos rendimentos da quota parte produzid:t pcl:t :rlincu c untcrior, se existir.
Por ol.!asiào de: cusumcnto, uposcntudorin, trnnsfc.:rC:nciu
para ;1 rcscrvil, rcflHmu ou invalide/. do servidor titular du conta, po-
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tlerú o mesmo receber os vulores depositados cm seu nome; ocor·
rendo u morte esses vulon:s scrilo atribuídOs aos dependentes e, em
su:t ful~:t, :ros sucessores.
§ 51• Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monetitriu Nacional, o scrviuor poderá requerer a liberação do saldo de
seus uepôsitos, pum utiliwçào total ou parcial na compra de casa
rrópriu.
§ 6'' O Banco do Brasil S.A. organizará o cadastro geral dos
bcncflciúrios uesta Lei Complementar.
Art. 61' Na administração do Programa de Integração Social e
du Progranm uc Fonnaçito do Património do Servidor Público, a
Cai.xa Econôrnicn Fcdc:ral c o Bunco do Brasil S.A., niio cfetuarão
ropasscs além ue 20% (vinte por cento) do valor total das aplicações
r.Jirct;rs.
Art. 71' As importáncills creditadas nus contas do Programa de
FurnHt~ito <Jo l'atrimônio do Servidor Público e do Programa de
lntcgr:tçfao Social silo inalienáveis c impenhoráveis, c serilo obriguto·
rii.uncnte transferidas de um pura outro, no caso de passar o servidor,
pda alteraçõo da relação de emprego, do setor público para o privudo, c vicc:-vcrsa.
Arl. HY A aplicuçiío do disposto nesta Lei Complementar aos
· Estados c Municípios, às suas entidades da administração indireta e
fundações, bem como aos seus servidores, dependerá de norma legislativa estadual ou municipal.
Art. 9Y Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, rcvogudus us disposições em contrário.
Brasília, 3 de <Jczembro de 1970; 149• da Independência e 82• da
República.- EMILIO G. MtDJCI- Alfredo Buzald- Adalberto
de Barros Nunes - Orlando Geisel - Jorge de Carvalho e Silva Antônio Delfim Nello- Mário David Andreazza - L.F. Cirne Lima
- Jarbas G. Passarinho- Júlio Barata- Márcio de Souza e Mello
- F. Rocha Lagôa - Marcus Viniclus Pratini d• Moraes - Antônio
Dias Leite Júnior- João Paulo dos Reis Velloso- José Costa Cavalcanti- Hy"ino C. Corsetti.
LEI COMPLEMENTAR N•17
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o Programa de Integração Social de que
trata a Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 1970, e dá
outras profidências.

O l'rcsiuente ua República
Fuço saber que o Congresso Nacionul decreta e cu sancionou seguinte Lei:
Art. i'' A parcela destinada ao Fundo de Participação do Pro·
gr:11na uc ,lntcgmçiio Social, relativa à contribuição com recursos
próprios ua empresa, de que trata o artigo 3•, letra b, da Lei Complementar n'' 7, de 7 ue setembro de 1970, é acrescida de um adiciunlll a partir do exercicio financeiro de 1975.
l'aritgmfo únicc), O adicional de que trata este artigo serâ
L'ulcuhtdO'-'lllll buse no fatunamento da empresa, como segue:
a) no exercício de 1975-0,125%;
b) no exercício de 1976esubseqUentes-0,25%.
Art. 2• O adicional u que se refere o artigo anterior serâ incor·
porauo ao Fundo de Participação, aplicundo·se os recursos de sua
urrccudaçiio, preferencialmtnte, na concessão de financiamentos aos
Estudos, mediunte garantiu de obriguções do Tesouro Estudulu,
rc~rjust(aveis.
.
Arl. 3' O Conselho Monetário Nacional podcrâ uutorizar, para
efeito uos recolhimentos devidos, o ujustumento das alfquotas indi·
cuuas nos urtigas 21• e J• da Lei Complementar n• 8, de 3 de dezembro
uc 1970, puru o fim de equiparar as contribuições das empr~sas públicus c socicdudes de economiu mista Us dus empresas privadas.
Art. 4' Estu Lei Complementar entrulâ em vigor na data de sua
publicaçiio, revogadas as disposições em contrArio.
Brusíliu, 12 uc dezembro <Je 1973; 152• da lndependi:nciu e 85•
uu República.- EMILIO G. MtDJCI- Antônio Delfim Neno,

-368LEI COMPLEMENTAR N•19
DE 25 DE JUNHO DE 1974
Di•põc •obre o aplicação dos recursos gerados pelo Progroma de lntegraçõo Social (PIS) e pelo Progroma de Formação do Património do Servidor Público (PASEP), e dá
outras providências.
O Prosidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. I'' A partir de I• de julho de 1974, os recursos gerados pelo
Programa de lntegrnçüo Social (PIS) e pelo Programa de Formação
do Património do Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis
Complementares n•s 7, de 7 de setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, pussarüo a ser aplicados de forma
unincada, destinando-se, preferencialmente, a programas especiais
de investimentos elaborados e revistos periodicamente segundo as
diretrites e prazos de vigôncias dos Planos Nacionais de
Desenvolvimento (PND).
Parúgrafo ünico. Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento Económico (BNDE) elaborar os programas especiais e procl!ssar a aplicação do~ recursos· de que trata este artigo em invcs·
timentos e nnanciamcntos consoante as diretrizcs de aplicação
aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 2• O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de repasse dos recursos ao BNDE, para efeito do disposto no
artigo anterior, bem como as bases de remuneração dos serviços de
arrocadaçüo, de controle das contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem a cargo das entidades a que foram atribuídos
pela legislação especinca de cada um dos programas referidos.
Art. 3• A presente Lei Complementar entrarA em vigor na dafa
de sua publicação, revogados o artigo 6• da Lei Complementar n; 8,
de 3 de dezembro de 1970, e demais disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1974; 153• da lndependê:ncia e 86• da República. - ERNESTO GEISEL - Mário Henrique Simonsen João Paulo dos Reis Velloso.
DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organlzaçAo da Administração Federal,
estabelece diretrizes pars a Reforma Administrativa, e dá

outras providências.

.......................................................
CAPITULO li

Dos Bancos Oficiais de Crédito
Art. 189. Sem prejuízo de sua subordinação técnica· à autori:lude monetária nacional, os estabelecimentos oficiais de crédito
manterão a seguinte: vinculação:
1- Ministério da Fazenda
-Banco Central da República
- Banco do Brasil
-Caixas Econômicas Federais (0 )
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O Congresso Nocional decreta:
Art. I• f: reaberto, até 31 de dezembro de 1975, o prazo para
ser requerido o registro de jornalista profissional, aos que
comprovarem o exercício da profissão ou qualquer das 'atividadcs
descritas no art. 2• do Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969,
obedecidas as condições ali fixadas.
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art, 3• Revogam-se as disposições cm contrãrio.
JustiRaçio
' Dispondo sobre o exercício da profissão de jornalista, o Decreto-lei n• 972, 'de 17 de outubro de 1969, estabeleceu as condições
exigidas para o registro profissional, perante o órgão comp~tcntc do
Ministório do Trabalho, àqueles que comprovassem o cxcrclcio da
profissão ou qualquer das atividadcs áli descritas, desde doze meses
consecutivos ou vinte c quatro intercalados.
Ocorre, entretanto, que o Decreto n• 65.912, de 19 de dezembro
de 1969, que regulamentou o referido diploma, fixou, cm seu artigo
6•, o exígUo e insuficiente prazo de noventa dias, para que· os interessados apresentassem ao órgão competente do Ministério do Trabalho, requerimento instruido com toda a documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos estabelecidos cm lei, nccessârios
ao registro profissional.
Dessa forma, um sem-número de antigos e competentes jornalistas ncou impedido de exercitar o direito de registro profissional, por
não haver conse,suido instruir seus requerimentos com a documcntaçüo exigida, em tempo hâbil.
·
· Assim, esses profissionais, que militam nos mais remotos
rincões deste Pais, lutando denodadamente por uma imprensa livre c
autênticamente popular, ficaram inteiramente à margem da legisla-'
çüo competente, não dispondo das prerrogativas de jornalistas profissionais que, com muitos anos de trabalho c incansâvcis lutas,
conquistaram de direito.
Nesta conformidade, o objctivo essencial da proposição. é permitir a reabertura do prazo para o registro profissional de jornalista,
que deverá permanecer aberto até o final do cxcrclcio, ensejando aos
jornalistas em questão a possibilidade de promoverem ao competente registro pronssional.
·
Em assim sendo, por reparar situação de ignominiosa injustiça,
restaurando o exercício de direito inalicnâvcl dos profissionais do jornalismo, submetemos o projetado à apreciação de nosso5 nobres
pares, esperando sua aprovação.
Sala das Sessões, em 17 de setembro de 1975.- OratnQufrcla.

Dispõe •obre o exerciclo da profluio de jornalista.

IV- Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
-Banco Nacional do Desonvolvimento Económico.
o "

•rt.

DECRETO-LEI N• 972- DE 17 DE OUTUBRO DE 1969

III- Ministério do Interior
-Banco de Cri:dito da Amazôniu
- Banco do Nordeste do Brasil
-Banco Nacional da Habitução

'

"Dispõe sobre reabertura do prazo para rtglstro de jornalista profl!l!llonal, nos termos do
2•, do Decreto-lei n•
9ti, de 17 de outubro de 1969"
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11- Ministi:rio da Agricultura
-Banco Nacional do Crédito Cooperativo
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•155, DE 1975
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(,],,· Comis.\'U<'.I' de Con.vrituiçào e Justiça e d<• Legislação Social.)

Art. 2• A pronssão de jornalista compreende, privativamente,
o excrclcio habitual c remunerado de qualquer das seguintes ativi·
dadcs:
a) rcdaçilo, condensação, titulaçilo, interpretação, corrcçiio ou
coordenaçào de matéria a ser divulgada, contenha ou nilo comentúrio:
b) comentário ou crônica pelo rádio ou pela tclevisilo;
c) entrevista,' inquérito ou reportagem, c~crita ou falada;
d) plancjamcnto, orgnnizaçilo, dircçilo c eve~tual. cxecuçilo de
serviços técnicos de jornalismo, como os de arqu1vo, llustraçilo ou
distribuição gráficu de matéria a ser divulgada;

-369e) plancjamcnto, organização c administração técnica dos serviços de que trata a alfnca a;
f) ensino de técnicas de jornalismo;
g) colcta de. noUcias ou· informações c seu preparo para divulgação;
Ir) revisão de originais de m.atéria jornalfstica, com vistas à
corrcção reducional c a adequação da linguagem;
I) organização c conservação de arquivo jornalfstico, e pesquisa
dos respectivos dados para a elaboração de notfcias;
j) execução da distribuição gráfica de t~xto, fotografia ou ilustração de carãtcr jornal!stico, para fins de divulgação;
I) execução de desenhos artfsticos ou técnicos de carãter jornalístico.

·········· ............................................. .
IÀs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Os projetes lidos
serão remetidos ils comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, resolução encaminhada pelo Sr. Senador Franco Montoro, na sessão
ordinária anterior, e que vai ser lida pelo Sr. !•-Secretário.
(; lida a seguinte
RESOLUÇÃO N• 48, DE 1975
Cria, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal c
do arti~o 170, alínea ua ", do Regimento Interno, Comlssiio
de Inquérito, para os fins que especifica.
Artigo único. Fica criada, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 170, alínea a, do Regimento Interno do
Senado Federal, uma Comissão de Inquérito constituída de 7 (sete)
membros cfctivos c igual número de suplentes, para, no prazo de 120
(cento c vinte) dias, a contar de sua instalação, investigar e analisar a
atuação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), especialmente no que concerne à celebração de convênios com os municípios, pura u alfabetização dos excedentes das escolas primárias.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1975.- Franco Montoro
- Orestes Quércia - Alexandre Costa - Luiz Cavalcante- Altevir
Leal- Adalberto Sena- Luiz Viana- Jarbas Passarinho- Arnon
de Mello- Otair Becker- Agenor Maria- Amaral Peixoto- Gilvan Rocha - Helvídio Nunes- Dinarte Mariz - Daniel Krieger João Culmon - Lázaro Barboza- Evehisio Vieira- Ruy Carneiro
- Roberto Saturnino- José Esteves- Fausto Castelo-Branco.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O documento lido
..:ontém subscriton:s cm número suliciente parJ constituir, desde
logo, Resoluçr•o, nos termos do art. 170, alínea "a", do Regimento
Interno, combinado com o ar!, 37 da Constituição Fede rui.
A Resolução será publicada para que produza os devidos fins.
O SR, PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) período destinado ao Expediente.
Passa-se: i1

Estú findo o

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei du Cãmura
n'' 95, de 1974 (n• 2.2H3·C/70, nu Casa de origem), que tornu obrigutóriu u dis~riminucUo visív~:l dos elementos que cn·
trum nu composi~;Zio dos produtos alimc:ntícios, e dá outras

rrovidancius, tendo
PARECERES, sob n•s 409, de 1974, e 131, de 1975, du
Comissão:
- de Sudde, I• pronunciamento: favorúvel com us
cmc.:nllus que uprcscntn de nYs 1 e 2-CS: c 29 pronunciumt.•nto:
contrürio,

A mutériu constou du Ordc:m do Dia da sess.Uo ur'ltcrior, tendo u
sua votação adiada por falta de quorum.
Em votuçiio o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadon.$ que o aprovam, queiram permanecer
sentudos. (Pausa.)
Rcjcitndo,
.
Rcjeitudo o projeto, licam prejudicadas as emendas a ele oferccidus.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicaçüo à Câmara
dos Deputados.
~o seguinte o

projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, de 1974
(N• 2.283-Cf70, na Casa de origem)
Torna obrigatória a discriminação visível dos elementos
que entram na composição dos produtos alimenticlos, e dá
outras providências.
O Congresso Nacionul decreta:
Art. i'' Todo produto dostinado à alimentação deverá trazer discriminaçfio visível dos dc1ncntos que entraram em sua composição,
sob penu de apreensão.
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro
de noventa dias contados da sua publicação.
Art. 3'' Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
rc:vogadus as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:
Votação, cm primdro turno, do Projeto de Lei do
Sc<wdo n• 26, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson
Carneiro, que destina i< Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor u parte recebida pelo Departamento de Imposto de
Rendu na arrecudaçt.o da Loteria Esrortivu Federal, e dii
outrus providências, tendo
PARECERES, sob n•s 107 a 109, de 1974, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidude nos termos do substitutivo que oferece, com
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Josí: Augusto;
-de Legislação Social, favorável ao projeto, nos termos
do substitutivo du Comissf•o de Constituição e Justiça; e
- de Finanç11s, favorável ao projeto, nos termos do
;ubstitutivo du Comissão de Constituição c Justiça.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 19 de agosto
último, tendo~~ suu votação adiada, a requerimento do Sr. Senudor
Adalberto Sena, para u sessão do dia 16 corrente. Por faltu de
quorum, 1.1 nu1tí:riu tew sua votação adiada pura a presente sessiio,
Em votaçfw o substitututivo, que tem prcferéncia regimental.
(Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro.) Presidente, peço a palavra pura encaminhar a votaçiio.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo u paluvru
ao nobre Senudor Nelson Carneiro, para encaminhar u votaçiio.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB-Rio de Janeiro. Para
encaminhar a votaçiio. Sem revlsiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Serwdores:
B um slogan que se rept:te u cada momento, nc:ste Pais: ~~o
nwior problema do Brasil é o Menor."
Tno gri1vc ~o problt:nm, que a ARENA tomo~ a iniciativa de
instaurnr. m1 Cümura dos Dcputudos, uma Comissão Parlamentar
de Inquérito r~u·a investigar os problemas que anisem os menores
ncstt: Puis.
Todos os Srs. Sermdorcs c i.l NaçUo intt:ira subcm du gruvidadt::
<.lo problt!nHI do mt!nor ubnndon~tdo, Todos são tcstcmunhas de que
uma das gruruJes causas que impedem o combate ao abundono do

--370lllt:!Hlf l:, 1..:\ill;tm~.:rllc, a falta dt.: fl!Cur~ns por pane dos Csti.Hlos c
J\Jlii\ÍI,.'Íf"lllh,

ltlr", c lt.:rnhrci. vt:ndu a vida pregressa daquele criminoso, o seu ro·
tl!iro rcla vid:.t. Comt.:çar:t vendendo amendoim nas calçadas de
Cupa~.:ahana: depois fizt.:ra o primeiro furto: dormira na~ ~arjctas: vi·
.\ Llni;úl crÍtlll ~~ l:und:r~;:'tll N;H:ional do Br:m-Estm do Menor c vcnr noite t.: diu sem distinguir quando comcç:~vu o dia, nem quaudo
cnr n:!!nu-;r ~~ (iltHpL'IêtH.:i:t JLl Dr. 1\:l:iriu AlteniCIJcr, ugont requisi- ~.:orncçava :t rwitc. t\'lais t:trdc ingressou na Sl!ndu do crime: do
!;tdil pcl,' ( itH"I!rllLl de S~h1 !J:ruln.
p~:qucno furto :tos gram.les furtos, indo até o latrocínio, com •t morte
ll:'trbaru
llt..l Edil'i..:io Carioca. Rt:ccbi, entfio, da4ucle delegado, um
1
~la:- \ pl'llbk'nw aí ..:st;'r, Sr. Prl.!sidcntc, t.: pm;r minorar cst;.t sitt.:lel'oncnw cm LJUe sc pt.:nitcnciava, dizendo que todos éramos
\tl;u,::~~~. 11prt.:~cnt.:i um llrLljctD i.Hl lJUal o atui.!.l Prcsidcnte da
r.:spon:-.úvcis. l:lc, tumh~rn. cra n.:sponsúvel, porque algul)'l diu ele
Cnnrl:-.~,;·rtJ dc Cnn . . tituiç:'rn c Justiça. na ~roeu membro duqucla
p;t'l:-t;tr;r
por <llJlH.:fc menino st:m fhc estender a mão.
1
Cl 1lll:-.~;·w.
S~:n;rdor A~.:~ioly
Filho. arn.:s~ntou o scguintc
O Scnmlo, lie agma cm diante, sc:r{t responsCrvcl por todas as
:-.tlh..,titu\IVil:
~..·riírnç;rs al"Htlldlltl:ILias do Brasil, st.: n[to lhes t:stcndcr a mão. O que o
",\n. I'-' ~th aumenh.l:o. que o~:orrcn.:m 11\l valor d<ts fHIIjchl pndt:, é llllt.: desse dinheiro, que vem do pc,vo, dinheiro do jo·
;rp~.l~t;r:-. mínima:-. d:t Lntcri:r Espnrtiva, Uc que trata o Dr:~.:n.:
gu. s~.:ja de:-ttinaUa, unm parcela,- não a qut!já t.:st:'t distribuída entre
hl·lc! n" )IJ •.t, Jt.: 27 li..: maiu de 1969, metade do rcspt.:ctivo L) Imposto dt.: Renda cus Associações- mas metade dessa nova par·
J1flldtlto t·m~.:ad;r :trrL'C:Hhtç:'ll.l scrú destinada ü FundaçUo Nu- cela se destine i• Fundação do Bcm-Estar do Menor, para que esta a
..·i·Hlal d11 lkm-bt:rr lhl r\lcnor."
rt.:di:-;tribua entre todas as unidades rcderativas do País.
\;111 .v.: tu~o:a\a JW:o. rc~.:urso:-. c.xistcnt..:s; apenas, dos aumentos
Essa mt.:dida contribuirCt pul"íl a diminuição do número de mcno~
lJtll.: rl'"~l!m fcit~..1s. tnctaJ..: ddcs seria destinada ao menor. através da rcs ab:mdonados; punt 4ue haja menos meninos qut: inicil:m mais cc·
~~jud:1 .ttl~ L·a;tdtls c i\lunidrilJs, pc\u r:undacüo Nacion:.tl do Bemdo a sua jornada Jfclo crime; para que haja mais justiça, para que
l.~t~trdn :\ktlHI.
~tmotnhrt, nUo sejamos nós os que compareçamos aos Tribunais para
O ~ulbtiruti\'u du S..:JHtdor At.:cioly Filho tt!VC parecer julgar aquclcs que desamparamos na infância.
unanrm.:m.:lltt.: ra\'tll'~·~v~:l, n~t Clllllissào de Constituição c Justiça, Foi
Estou ct.:rto, Sr. Presidente, de qut.: este é um projeto justo,
~~~ Ctlllll!'!~lit.::-. J.: L!.!gislaç:'ttJ Social c de;: fimmç:.ts c. lá, tumbém,
hununtu, 4llt:, não ferindo nenhum direito. abre perspectivas n uma
lliHC\C rarc~.:cr tot.tlmcntc favnrúvel. Nessa última, foi Rclatllr d(l infúnciu uh:trH.Ionada, n umn infância QUI! estt!ndc a mão suja nos
l1rujcttltl nuhr~o: Sl!nat.lllr FausttJ Castelo-Branco.
rt.:stauruntcs lu'\uosos pedindo umu esmola- é um projeto que hú
de l';.rt:t:r bem ;1 yucm votar u favor.
C)u~:ru Ut.:~la~o:Oir, pd:r vigilúncia com que cstuda todos csst:s
IH11hknw~. qui.! t.:!'!~C prujctt..l teve :.ttê o voto favurâvcl do Senador
l-lú muito sinto i.JUC c:Jdu um de nós qu>: votar a ruvor deste
\'irgilio T:tvLn:t, llil l\uniss:'tll de Finanças. S. Ex~ é um liscul do in- prujt:lll, U:ti.JUÍ s:tirú cum u consl:iênciu tranqUila, porque lt!rá cola·
t~.:r.;~~~..: plrhli.:u. (.lu:rndo. 11~1 ComissàLl Jc Fin;.tnç~ts, o Senador Virgi~
borudo rar:t cvitar LJLH! novos crimes aconteçam amunhtt.
V;.tnws s>rlvar 1.1 um menor. Há uma campunha para salvur um>t
!w ·~~·t\Llr;J \'llla a f:tvor. trotllLJLiili!.u muitu, porquc tem S. Ex• un1
~..:~pc..:i;\1 ~;rnnho no~.:stuJo dcsst:s problernas.
~.:riutH;a: convoco os Scn:.tdores que rcprt!scntam os Estados, a todos,
L,,~t.: prtljClil n:tll <~UllH!IIl<t a despesa, u.penas dt.:tcrmina que de
LhJ Ama10nas ao Rio Grande do Sul. tt:stemunhas du multiplicação
ttn.io ~tutn~nhl llliC :-.t.: l'i1.cr, Jc agom cm diante, nos bilhetes lia Lote- dcs:-.;1:-.L:riant;:rs f>rmélicas qut.: serão os criminosos de mnanhà. convona t: . . ptlrtiv:l. m~..:l;tdc Jl..!ss~ i.linheirü será destinado~ Fund<.~çào N<.J· t:tl a tudn~ o:-t rr:prest:tWtntt.:s dos Estados. para que aprovem este
...:1~.nral do Bcm-1-::-ttar do tvh:nor. p~tra que: c.:!<.~ distribua pc:los Estados,
prLJjehJ, porque ounanhà haverú mc:nos crianças abundon;~dus c, no
I.'\ 1tanUu lJUC •rssist:rnh>S :.t csrctúculos wmo o quc ti v~.: oportunidad~:
futuro. llll!llll~ ~.:rimith..lMIS :.t punir. (Muito bem! Muito bem! Palmus
.. h: narrar outr~.t dia n~.:stc Plen~triu. Na última visita qut: fiz a Recife, prolon~adas.)
.r lll;tt:-. rJ(.'a ~..:id:rd~ Utl N..u·destc. <tssi:-tti" um cspctáculo que: se repetc
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA -Goiás.)- Peço a palavn•,
ptH tud11 Ll Pai!'!, n;~w sl1 na C:rpital, ~:omo no interior. Ohservei,
Sr. Prcsillr:lltl!, pant encaminh:.tr u vot:.u;ào.
l.'!llbl r:~rtgidu, Ullla multiJún de mcnUiglls de 6 i.t7 <tnOS,
(.)U;I!ldll

~LI'l:!L'

lllll rr11jt:t0 lJUI! Já I'Cl:UrSOS píH:t i.lJnpJim U
·~~..,t~ll.:n..:t;t :111 nh:rwr ah<Jili,.hm:tJ,l, :t i\laioria SI! upt>c! Qual o moti·
\1\. qu,d ;r r:1;:·r~.1·! :\utncnta a th.:!'!pc~a'! Não, E o contribuintt quem
p:~_:!.1; ~ l1 (.'idadÜtl "111~.:, :111 f:tt.t.:r ~..ljlll!,O da loterií.t, ;to invés de pagar
Lrl:~(.'l'U/l:Ír!l . . , pag;trú lJUalrlJ. Se amanh~l ror aumentado pam quatro
l'l'll/l!ll'tl!'!, u ,J.:r0 . . .:itllll :-cr;'t Jc um crut.c:iro. A mclilde dt.:sse !.linheiro,
~~~~·~~tl'rtl:l ..·... rrt;nll ....... ~.:r;'t dc~tinad:.t [t Funda~;àt..) Nacional do Bcnl1~1M tlil .\kthn·. pM.i •Pil' r..:J1:-.trihua pllr h'dllLl Pais.
ltn~k ~~ IHl'JtiÍ/ll'.' l'111 qth.:'.1 ( )trd.: :1 r<tto'tu para rejeitar t:~l~: prujcI I

!{ ..·Lit!ll

-tlh~II!Ul!\11

,,

.1~ "1'<1•1 ._·o~ 111 ~.:~<..· ~-:
<ll'

d;r ( ,!lll\l'l'li..lll dt.: l'Lli\SlilUiÇ:Ill i! Justit;~l, <.h: {.jlll! foj
\.:..:Ílll;. 1-illltl, ~ llhlddar. Sr. Prc~ir.h:nlc, c dt.:
111.111 ifc,t ar;un :ts Com i:-t:-.óc:-. dc Lcg,islaçi'w Social t.:

~t.:ILtd!ll'

I III.:"~ ,I..,

'\,,, i1.1 lllll.i H" drn:r).!.:ntc 1ws Comis:o.ÕI.!:-.. Enlào, por 4ue esses
.11~·-.1:1<~· "lt.:l•.tdtll'l!., qu~o: .tpr~.naram ll prujcto nllS dcbalcs d1.1S
1, •IIII'"'~·~. 11.11• rt.:l-:tl."t-111 1111 Pl~.:n:rrill'! Qual~~ ruâio'! O ljUC ucontc~
•.:.~ t.:tlll,.. 1'111\.li,':'lll dll prujcltl c ~o::-tst.::-. dh1s de hnjc'! Nada. O proje1,1 ,. ltill\l,ltlt•, JLh\11.: dar;'t :trnpawa c:-.:-tus crianças que. anmnhU, SI!
"·: .. , 111 •:tn '*•11 p;u·;!d;t~. P•1dcr:'tn llll'll>tr·:-tc criminosos.
l<t.:..:tl!'d•l·lli-: lJLIC IIi III\ c 11111 .:rime húrharo nu Riu de Junciru cu
d..·l,·t~.rd., d..· l'ti\.rll, "~.rudu~u t:un;tpiu Castdlo Branco, L:llnduiu o
'L' II rt..:l.t\!·,n,, di/l..:tld<l: "t'·. pena "llll: n:rll haja pcn:.r de morte nu Brasil.
ll•lltllll', JÜr;J._·,inlt.: t;.Ht h;'rrharu. ~~·~a p.:rw de nwrtc". hacvi, cntüo,
lhl .lmnul du Brn'lilllt'.\ :lrti~~,,..:~.tnt I.!Ssc tituln: "llm Moml.!nto, Duu1 ..

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.)- Concedo u paluvru
:tu nobre Senullor Bcnl!dito Fl!rreiru, pura encaminhar a vowçüo.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsidontc, Srs.
Sctwdorcs:
Divt.:rs:ts vczt.'s, Sr. Presidente, nesta Casal tenho ocupado n
~encrm;.t atcnçfru di! V. Ex•s para, juntos, buscurmos solução pura o
problema Uos mt.:nurcs abundonados do Br:tsil. E nfto ~ de agoru, Sr.
(>re:-tidl!lllC, lllC~IllO rorque. nu Cúmura Uos Deputados, quundll lutú·
":rnws- gr;.rç;ts ~~Deus vituriosumcnlt.:- contra a instituiçito que se.:
prurunh:1 ltaLJUcl:tl!rl)CU, u Loteria Esportiva, nlt!gávumos ljUc.: paru
r~o::-.lll\'cr 11 prohlt.:nw Uo menor úhandonado jamais dcverímnos
hu:-t~ar rt.:curso:-. llll jogu, púrlJUe n!.!le sem dúvidi.L alguma, t:ncontru~
nrtl:-t um dos rmriorcs dilut:ntt.:s da l'umília; log,o, cuusa, fator. t.:nl'in1,
ftllltl..! gcradora. do menor ubunLlomuJo .
O Senador Ndsnn Carneiro, talvez ul~ perseguido por um re·
mor:ot1l rrl!vill, ;nlleciramlu soluções pura o mui que ele, inadvt:rti·
damcnlc, intenta imrlantar entre nós, 4ue é o divórcio, jú ugora
hu . . ~:J n~.:~t•r C:r:-ta qu:tst.: l.:lllllO lJUI! um rrcventivo pura os el'cltos du
:-.llil t.:mcnda \,'ltll~titudonul dt.: implantaçfto do divórcio ~.:ntrc nUs, isto
~. hu:-.~.:;, r~.:~ursos lltl lmroslu de Rcnd:t puru umpurar os mc.:nor~.:s
oJh;rndunadll:-t, que sc.:ri:rm, por certo, "n vezes" muhiplicttUus no
Hr;t~il. ~,·,,m :r instilui~o;;·w do Uivúr..:iu nu Pais.
Na vc.:rdadc, ~r. Presidente, sou ~.:nntrCtrio un projt.:to, sohrc.:tudu
pd:t:-t ~lHt:-t urigcns, porque e I~: bLJs~o::1 rl!~.:ursos numa !'unte imoral -
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pois assim o cntl.'nllo. Embora legal, embora fruto de um ~\lo JcgisJa ..

1:ni t.:riada. cntt1u, a J.'undaçl'tn do Menor Abandonado, lei de
tivo, a llH!U ver, ~ontinua sendo o jogo uma fonte na quul jamais de .. ,,:uj:~ clahorw.,·oln p:trtk·ipou ll prôprio OUylin Coslól Filho. que
vcrimnos buscar rr.:cursos c soluções para os nossos problemas nwrchav:~ p:.tra :HJuch: trabalhn nito tanto cm hostilidade a 4uem
sociolis, EntctH.lo, aliús, Sr. Prcsidc.:nh:, que grande parte desses me .. nwtou n seu filho, mas. por ~olid:tricdade :.t todos otlJUC!cs que estll·
lllHCS :~h:.uHhuwdos süo, sem dúvida oJlgumu, produto desses lares
vmn cm Clmdiçik"i dc rnutotr outras cri:mças c outros mcnorcs. Flli usque, inadvcrtiUmncnh.:, cm busca de soluções c de atalhos pura os sim cri:tLla a F11ndm;fin do Mcnor, que vcrn prcst~tndo admirúvci~ serprohhmms angustiantes Jus finanças, gastam seus recursos, seus viços it cri:~nça hn1silcir:.t.
po.1n;os recursos nessa ilust1o legalizada, que~ a Loteria Esportiva.
Esto~.lU dc acordo, Sr. Presidente, cm 4uc os recursos niio :-.no
Oru, Sr. Presidente, o que cru de se esperar de S. Ex•, o Senador hast:tntc:s c, lJliC, por maiores que sejam, nuncu scriio satisfatórios,
Nelson Carneiro, i: que eh: se preocupasse de fato com os problemas pois <t flllhrcla ll<lcion;tl :.agntv:t, e agravu imcnsumentc esse problema.
do menor ubundonudo, rnas lJUC se preocupasse, antes de tudo c
O que h:.'t, cntrct.1nto, c duí a disposiçUo inidulquc tive contra o
sohrctudo, com a f:.unili~1: se preocupasse, antes de tudo, repito, cm projcto Uc S. E:-.~ o Scnudor Nelson Curnciro, ~ que o substitutivo
buscar junto conosco meios c recursos financeiros para amparar o · do Rclillor criu unw rcccitu com dctcrminm;ào cspccílica de metade
menor ab:.mdon:.uJo, mas nunca numu fonte como sói ser a Loteria de suu apli~o:~tçfto. On1, 40% da rcccit:.t da Lotcria Esportivu jú viio
Esportiva, 'rorLJUC o seu ilustre conterrâneo, Rui Bitrbosa, já pilru :.t Legião Brusilcirot de Assist~ncia, com o dever, também, dr.: ast.:nsinav:.1que o que menos se pt.:rdc 11() jogo i: o dinheiro.
sistência ao mcnor. Estou dc acordo, Sr. Presidente:, cm que muito se
Sr. Presidente, nf10 conheço a posição da minha Liderança, ant1= hú de: f~llcr, mas nfto ht!o de s!!r os cinqUenta centavos, como diz
o projc.:to. Mas de qualquer forma entendo que essa vinculaçUo de re- .S. C-.:t, llll<turnl!nto da .aposta dn Lot~.:ria Esportiv<t, que resolverão o
t.:ursos de fonte espúria, repito- mas de qualquer forma recursos já prohlcma do mc:nor no Brasil.
t.:ompromctidos pela programaçUo financeira do Governo - seria
S. E.x~ :.tpclou pana o sentimento dc toda u Cusa, Sensibilizou·
danosa, scri:.1 unm vinculação de recursos, salvo melhor juízo, me, igu~llmcntc, Sr. Prcsidcnte, Sou sensível :.1 tudo que se diz cm fa·
proibida pr.:la nossa Ld Maior.
vor da !.!ri:mça, cm favor do mc:nor, mas nUo creio que c:ssc projeto veAssim. Sr. Pn:sidente, lanço aqui o nosso apelo pura que csw nha a solucionar o problcma. NUo crcio na soluçfw que o projcto
Casa rcllita c busque soluções que de fato o problema do menor procura ;,tlc:tnç:.tr.
abandonudo no Br:.asil cstú a carecer. M~1s, solicito, sobretudo, que
Dit. ll Scnador Jõ~rbus Passarinho que: sou mais sensívt:l, já pelu
voltemos nossas vistas pura a fonte principal - a família, a única,
minha ..:ondiçfio de avô. 1! provúvcl que nós, que jú chcgamos a este
~cm dúvida ncnhuma, capaz de resolver de velo problema do menor
c:-.titl!io da viJot, tcnhmnos muito mais apreço pclos mcnorcs. Já
ahamlo1wdo cm nosso País.
hllu:'c I.JliCill disscssc, - foi Oswaldo Aranha, st: niio me engano.Muito obrigado. (Muito bem!)
lJLic o neto i: ll filho Clllll :tçt.'lcar. Rc:.tlmcnte, Sr. Prcsidc:n~c. só qu~m
tem a t'~.:licidadc de ter um neto ~ que sabe como nuns doce c u
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a puluvru comliç;lu dt.: ter sidll ['la i.
ao nobrc ScnmJor Virgílio T:.ívoru, para encaminhar a votuçào.
Assim, Sr. Prcsidcntc, a Lidcranca da t\ RENA é sensível ao
~1pclo do nohr..: ScnaJor Nelson Carnciro, embora achando que a
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cmá. Para
solu~w·:io flrt..·,.:uni;:nU;t n:1ll é t..'tlllStilUdonal, .:~pesar do parc:ccr pt:la
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
constitucimwlidaJc Ua Comissüo dc Constituiç~~~o c Justiça. contr;1 u
Hú pouco o cmincntc Scm1dor Nelson Carnt:iro fez :..~lusào ao
vnlll i.lpi!!Ws do ScrwUor José Augusto, porLJUC hú uma rcceita . ..:c-m
~tpoio quc havíamos dado, em Comissiio T~cnica desta Casa, a pro·
dt.:s~inal.'tlo cspccífica d:1 m~.:tad..:; <tpcsur dcstc aspecto, Sr. Pr..:·
jcto de S. Ex•
sidcntc. ll proj~.:tu vai para a llutr~t Casa. E lá onde talvcz niiu c::.xis·
Est~trnos absolutamente certos, Sr. Prcsidcntc, da justeza da
tam ;~\'ÜS, C.1si.l lJIIC é dc gl.!'ntc moça (risos), i! prov:'tvd que:, Cllmo
idéi:.1 lltiC c1H.:crra o seu projetll, mas rctilicundo o qu~: S. Ex' aqui
p:tis, clcs a~.:citcmuu rl.!'jcitcm ll projeto do cmim:nlc S~.:nadm Nebun
~tfirmou, upohllllOS, it época, como apoiamos agora. o substitutivo
Carndrv. (l\luito bem! Pulmas.)
que tcve por autor o crnincnlt: Senador Accioly Filho.
O SR. l'RESIDE~TE (Ma~alhiles Pinto.) - Ern vota,<•o o
Est:.t dcclaral,!ftll se ·ral mister, pum que nos Annis conste. (Muito
Sllbstitutivo,
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mu~ulhães Pinto)- Concodo a puluvru
aonohrc Sen:~dor Ruy Santos, pant cncaminhur u votaçrw.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Para encaminhar a
votação. Sem revisiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoros:
Conhc~.:enws todos o dram~t do menor, tHio só no Brasil mas cm
hJJo u mundo. ,\indu hú poucos dias, cu lia emocionado, em uma
l'cvist>t n:u.::iutwl, entrevista de uma americana, aquela que tentou
\.'tlntra :1 vid:1 dt.: Ger:dd Ford.
Ass1m, Sr. Prcsidcntc, u solução pura o probh:mu do menor ~
dos dcsajust:.unc:ntos soci:.lis nfio depende apenas dt rc:cursos. O prohlcm&~ é muito !llais comple.xo, ~ muito mais amplo, c: nUa hú de sc:r
cstcndcndo a mUo ao mcnor, como disse: S. Ex• o Sc:nador Nc:lson
Carneiro, que: nós iremos rcsolvl!-lo.
Nilo dcvc:mos cstcndcr a mão ao menor, Sr. Presidl!ntt:. O
cstcndcr de mf1o ~ qunse um ato de caridade. Assistência uo mcno.r é
devor, é obrigaçtlo uo Estudo. Todos nos lembramos do quo fm o
Si\M, da tmgédiu daquclus crianças que uli viviam. Foi preciso que u
~ocicd;u.lc brusilcira, principalmente a sociedade cariocu, fosse
sm:udida 110r l/111 drama doloroso, ~.:m que foi assassinado o tilho de
uma das cri:.tluras muis udmirudas dc~tc Pnís, que é Odylo Costu
!;ilho, pura tJUC u Poder PUhlil.:o c a comunidade brasilcm1 SI.' :tpcr1.·c·
hc:sscm dn prnbh:nw, para dar outro scntidu ao SAM.

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro.) - Sr.
Prl.!'sidcnte, pcço a palttvm fl:tru cncuminhur a votaçrto.
O SR. PRESIDENTE (Magulhiies Pinro.)- Concedo a palavra
ao nohrc Sr. Senador Vasconcelos Torrcs, p>tnt cncaminh~tr a vot~l·
~f1n.

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro.
Para encaminhar a votação. Niio foi revisto JICio orndor.)- Sr. Prcsidcnte, Srs. Scnadorcs:
RcjuhillJ·mc com a rala du cmincnte Vice-Lídcr, al'etuosamc:nte
ch:unandu-o dc um alfanjc ljUC, cumprindo ~~ suu difícil misst1o, nfto
rur;~s vctcs l.!lllllmrh111do os próprios sentimentos, tem feito umn
nti.Íõ~ ClliHplcta cm projelllS que obtr:m p:.1rccercs fuvorúveis cm todt!S
as Cu1nissõcs,
Sr. l'resiuontc, entendo que u votuçiio a que so vai prm·cdct de·
vc Clllllcr uma palavra de aprc~o au Líder cfctivo da nossn Bancotda,
Scnmlnr Petrônio Portcllu, aLJlli prescnt~.:. Acredito qur.. depois do
di:t .:! I, lJUando S. E.x~ passar a Presidênciu da Aliunça Renovadora
Nnciunal c tir:tr dos nmhros ess:1 roch.:1 pcs.:1da que, rcp~:tidmnentc,
tem impedido lJlle csll:ja assim cm conl~1to com os scus colegas. - c
:~qtd vui a sin~crid.Hlo.: - llavcrú um cntrosumcnto maior. porque to·
d01s a.\ vctcs t.:m que, o Gabinete do Scmtdor Pctrônio Portellu, :Jl·
gu~111 ~1atcu :1 porta para, hon!!stamcntc, Ucfendcr um projeto, sem·

-372prc encontrou um diúlogo. E cssc Cícero piauicnsc que, ainda, nestas
última:-. horas, tem feito essa pcsudissima estiva de preparar a ConVCIH;o'lll vitoriosu d~1 ARENA, nr10 encontra tempo- seria, na mi·
nha linguagcm lwhitual, um "picadinho'\ ntto dá, para ninguE::m!-

mas tem s~1hiJo, incgavclnH:ntc, dominar os seus nervos e, cordial e
clcg:ultcnH.:ntc, sabido ~onduzir, como excelenh: bâtonnler, os desti·
nus de nossas Bancada~.
Sr. i>r~o:sidcntc, agon1, purccc que a Liderança, já não mais
cnmulativamcntc C.\crcida corn u Pn:sidt:ncia da ARENA, vai estar
prl!scntc, como pn.:scntc nunca deixou de estar. Hú, é verdade, em
cc:rtos momentos um r.h:scntrosamcnto, c um tipo eminentemente
po1rfumcntar c jurista como Co Senador Petrônio Portclla, há de se
sl.!ntir nssim cnmo membro do Senado que é, não diríamos dcsajustadll, mas não s~ltisfdto, porque as Comissões düo pareceres favorú·
vt:i:.., qm: Ut:pois s~h1 contrariados- jú não digo no meu caso, porque
t.:~hHt tlmwndo-mc nf1o só um campeão de inconstitucionalidudcs
nw~ totmbém de ~.:onstitucionalidadcs derrubadas, aqui, cm Plenário.
J:.ao é para ll "livro 1.11.! memória", se Deus me der vida c puder
l'U111prir :.t missão de contar como foi o Senado, ao qual, faz doze
anos, tenho a honra úc pertcncc::r.
1\:nso dcvcmos dar uma palavra dr.: agradecimento ao Líder
l'ctrônill Purtclla. Eu mesmo tive vários casos, que me levaram aba·
ter ii pllrl<l dt.: S. Ex~- casos evidcntemente de interesse coletivoaos I.Jllais, por sw1 orientação, o Senado põdc dar a sua aprovação.
Cunw <t l.lltcstüo licou ~tbcrtu, c:: isto vai cm adorno- não quero ser o
hiú~rafo do nobre Senador l'ctrônio Portella- deixo uma achega à
su~t hil1gralia, 1.h: I.JUC muis t~1rde há dc se fazer justiça a essa sua
imensa capacidade <ic diúlogo. Perdoe-me o nobre Senador Ruy
Santos 4uc. fls vct.cs, é mais pctronistu que o próprio Petrõnio.
S. Ex·.• rc~.:cbc,cvillcntcmentc, oricntuçào, ruzão por que Sr. Prcsiden·
te, é Ui fiei I ahrir uma brecha, no sentido de que, pelo menos, se adie
um prl1jctu, nu sc lhe possa fazer uma r:mcnda. É, digamos, a missão
dil'kil de um Scrwdor brilhantíssimo, como é o Senador Ruy Santos,
intclc~.:tu<tl, a que admiro, mns ...
O Sr. RuySantos (ARENA- Bahia)- Mas .. .'?
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro)
- Nftll ouvi. v. E:~w;~ fala roru do microfone. Noto a fumuçu do SI:U
'-=>~Chimhl), m;.ts, inl'!.!lizmcnh:, não ouço a sua pulavra.
Sr. Prcsidcntc, vou vot:1r favoruvclmcnte, de acordo com a delihcraç[w que tive, ma~ a opurlunidadc que encontro é a de exaltar a
~o::tpa~.:idat.lc de CLUnprc~.:nsltll 1.! a c.:spcrunça que tenho- aqui fulo, e o
J.itJcr sahc, lh! I.:LH:tl.;iiU i.l coração-(; Ude qUe, de agora pHrU a rrc:n•
te, ~.:om L'Ssc entrosamento, não é possível quc as Comissões sc:jam
Ucs:luhlradas. Os nossos coll:gas, c a maioria de todas as Comissões
pertence ü ARENA, todos eh:s votam favoravl.llmcntc: a umu
proprll~içfto, c, ali Ui. da é 1.h:rrubada. Sr. Presidente, não í:justo.
Ao h.:mpo cm que s:1údo o grande Presidente: da Aliança
RcltlJV:tLlor:t Nucinnal, que soubc conduzir-se il ulturu da missão
l[Uc Ihc l'tli cn' rcguc pclo Prt.:sidcntc de República, e que ugora vai fi ..
c:1r nwi~ t.:m cuntato t.:onosco, entendo que, daqui p<ml frente, r.:ss~:s
Ut.:~:tjust<~tncntus sedo lXJrrigidos.
,\s~im. vou VDtur. gnstusumcntc, a favor do proj~:to do Scnudor
!'\t.:lsun Curnl.'irll. (l\iuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mugnlhi\es Pinto)- Em votaçilo o substitutivo. lJIIl! tcm prcl'cr\:nd:1 n:gimt.:ntal.
o.., Sr~. Scn:tdnrcs lJW.! ll uprov:tm, I.Jlleinun permanecer
~cntadtl~.

(Puusa.)

htú ;tprovadn.

,\prov:tdtltl ~uhstitutivo, fit.:a pt·cjudicado o projt!to.
. \ nwtériu vai :1 L\11nis~~~) de Rcduçtto.
(: tl'it.:guintt.: 11 substitutivo uprovado
lc~l tc~IJA
Sulhtitwt~~c

N·· I- CCJ (SUUSTITUTIVO)

n l't'lJjt:lll pcln

~c~:uintc:

Art. J•! No~ autlll'tllm; quc n..:nrrcrcm no valor dus upostus mi·
nin1a.., da ltllcria c->Jwrtiva, dt.: qut.: lruta o Decreto-lei n\1 594, de 17 Uc

,;,.,;o do 1969, mcta<ic <lo respectivo produto cm c~da urrecuduçilo
scrí• dcstinu<la i1 Fun<iaçuo Nacional do Bem-Estar do Menor.
Art. 211 A prosenle Lei entrará cm vigor nu data de sua public:.tçiío, rcvogndns as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mogalhiles Pinto) -Item 3:
Votação, em primeiro turno (apreciaçuo preliminar da
cunstitucionalidudc, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do l'rojcto de Lei do Senado n• 59, de 1974, de
autoria do Senhor Senador Vusconeelos Torres, que dispõe
sobre a <iivulgução <ic crime pola imprensa, e dú outras providéncius, tendo
I'ARECER. sob n• 287, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
A mutéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, lendo
si,do a sua discussão cnccrruda c a votução adiuda por rulta de
quorum.
Em votuçi1o o projeto, quanto à constitucionalidade.
Os Srs. Senadores que o uprovam, queiram permanec~:r
sontudus. (Pausa.)
Rejeitado.
1\ matérin vai :.to Arquivo.
Ê o scguintt.: o projr.:to rc:jcitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1974
Dispõe sobre a di•ulgação de crime pela Imprensa, e dá outras pro•ldôncias.
O Congrt.:sso Nm::ionul decreta:
i\rt. 11• A edição de livros, panlletos ou fascículos que divulgue
crime sú scrit permitida p:.tr:.l tins didáticos, cientílicos ou culturuis
uutorit.uda pelo Serviço de Censura Federal.
,\rt.1'' Rcvogmn-sc us disposições cm contrário.
t\rl. ]'' Est:.1 Lc:i entrará em vigor na dut:.t de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Votuç:w. t.:lll turno ilnh:o. do Re4ucrimento nY 381, de
197~. dc autllfi:J do Senhor Scnudor Vasconcelos Torres, soli ..
dt:tnúo :1 trans~:riçflo, nus Anais do Senado Federal, do dist.:ur~n du E.xcclentissilno Sc:nhor Ministro das Relações
l:~tt.:riorcs, Emhui.xador Azr.:rcdo úa Silveira, pronunciado nu
VIl Scss;h> Espc"i;ll du Assombléia-Gcral dus Nações
Unidas, n::.tlit.<td:.t cm Novu lorLJUI!, cm 1'· Uc setembro d~.:
1'175.
1

1~111 vota~.;ttll o rr.:lJUerimcntu.
Os sr~. Scnmlurcs quc o uprovam, lJUCir:un permanecer
scnt:td1,s, (Pausa.)
Est:'l uprovat.lo u rcqucri111cnto. Scrú fcit:.1 a transcrição
Mlltt..:itaUa.

"Senhor Presi<lento,
O propósito dcst~: nosso encontro é, como todos se n:cordam, o

de "considerar novos conceitos c opções com o objetivo de cfctivumcntc promover :1 so\uçiio dos problemas cconômicos mundiuis, cm
parliculur uquclcs dos rntís~:s cm desenvolvimento, e assistir nu cvoluçiio de um sistcmu d~.: rduçôcs cconômicus mundiuis buscudo nu
iguuldudt.: t.: nns intcr~.:sses comuns de todos os puíscs''. 1~. ainllu,
nossu missi10 a dt.: "iniciar as modilica~·õcs estruturais nccessúrius c
:1rrupriadus para fu;.o:cr do sistcmu <.las Nuçõcs Unidus um
instnnncnto mais cfcitvo de Ctlnpcraçllo ccunômica mundi:ll". Tuis
prnpôsitns. SI! eram v(tlidos t!lll 1973, quundo foi uprovudn por
unanimidade :1 Rcsoluçtw 3171. s:1o, talve;.o:, uinda nwis vúlidns hoje,
quamh1 as condiçi"1cs' uhjetivus de rculidude cconôm\cu intcrnucit)nttl
tnrn:un não upcnas impcrottivu, mm; urgcntc, u plenu revisrw do
sistenw vigt.:ntc Uc rclaçllcs ccnntlmh.:as entre us nuçilcs.
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desarmonia entre os progressos alcançados no plano interno, nos di·
versos tipo de economia, c no pluno internacional, no que respeita à
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criação de condições pura o desenvolvimento sustentado c hurmô·
nico.
No plano interno, sobretudo nos países industrializados, a
evolução da ciência e da prática econômica tem aumentado a cupacidadc dos Governos de evitur ou pelo menos de atenuur tanto as
nutuações mais drústicas da atividadc cconômica interna quanto os
casos mais extremados ou as conseqUências mais dramáticas das
desigualdades nu distribuição nacional da renda. Essa evolução
ocorreu tanto em países de economia de mercado, às custas de um
considerável ubrundamento dos ideais absolutos do liberalismo clus·
sico, quanto nas economias centralmente planificadas. Esse ruzoável
controle da utividade econômicu, com o objetivo de asscgurur o
dosenvolvimcnto harmônico, tem sido alcunçado mesmo em um bom
número de países cm desenvolvimento, não obstante a fragilidade de
suas economias.
Essa situação no plano interno contrasta violentamente com a
evolução no plano das relações econômicas internacionais. Aí, não
obstante as reiteradas tentativas feitas; sobretudo nos últimos vinte
anos, quase nenhum progresso efetivo foi alcançado, quer pura cvi·
tur as conseqUências de crises econômicas que encontram sua origem
imediata nos desajustamentos conjunturais da própria economia internacional, quer pura reduzir o hiato econômico resultante de seus
d!!snjustamentos estruturais.
Nesse plano internacional, a situação tal como se apresenta hoje
revela a existência de dois níveis de relacionamento com caracte.rísticus próprias. Em um nível, o das relações econômicas entre países
industrializados, ocorre uma estrutura normativa relativamente
eficaz, capaz de disciplinar a evolução global com vistas àquele
desenvolvimento harmônico que a maioria desses países já vem, gra·
ças à ação dos Governos, alcançando internamente. Em outro nível,
ocorrem as relações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde predomina um virtual "laissez raire"' já superado,
como notamos, nos planos internos e no nível das relações entre
países desenvolvidos.
As relações econômicas entre países industrializados forum,
desde o fim da 11 Guerra Mundial. regidas pelos sistemas comercial e
monetário montados em Havana c em Bretton Woods, e representados, respectivamente, pelo GATT e pelo FMI. Sem dúvida,
essas instituições tinham âmbito universal e não se destinavam
cxplicitamente ta regulamentação exclusiva das relações econômicas
entre ils economias industrializadas. Nu prática, as normas então
cstabelccid~1s reflctinm, no essencial, os interesses c as peculiaridades
das economias avançadas, as únicas que tinhum condições de benenciar-se dos princípios du nação mais favorecida, da multiluteruliza·
çuo das trocas c da ortodoxia monetária do FMI. Podemos dizer que
dunmtc mais de duas d~cudus o sistema atendeu a seus objetivos
iniciuis: proteger a economia dos países desenvolvidos contra u
propuguçiio internacional das crises, e contra as políticas, tristemente
cCichrcs na década dos 30, de ·desvalorizações competitivos c de
medidus protecionistus em cudeiu.
Em contrmae, us relações econômicus entre os pulses desenvolvidos c os p01íses em desenvolvimento jumuis foram objeto de unm rc~
gul:1mcntnçiio especílicu, qu~ renet~'ise as sun.s con~icàcs sóciocconômicus purtlculurcs. Tms rclaçoes estão !-!Ubmetldns, formalmcntc, ao mesmo tipo de normas que regem as relações entre pulses
industrinlizudos. Ora, tais normas, ainda que purciulmentc atendam
Us nec~:ssidudes de um ordenamento das relucõ.cs econômicns c
comerciuis entre pnrcr.:iros iguais, ni10 se ajustum às interuções econômicus entre purcciros desiguais. Predomina, assim, nesse segmento
da economia internacional, ulgo próximo do que os teóricos do estudo liberul chamavam de "estudo de nuturczu", umn ordem que re~
sulta, nu prilticu, na subordinuçiio dos economicamente débeis uos
cconomicumentc fortes.
A partir do início du década dos 70, os países iudustrinlizndos .iii
haviam pressentido n neccssidude de submeter a uma regula~

mentuciio mais clicm~ do que u prevista em Havana c Brctton Woods
as suas relações econômicas recíprocas. Um dos objctivos explícitos
dns Negociações Comerciais Multiluteruis, por exemplo, era o
estabelecimento de novas regras de comércio que poderiam conduzir
à urticulacflo de uma nova estrutura institucional pura disciplinar as
trocas. As freqUentes crises monctí1rias, por outro lado, indicavam a
urgência de reformulnr o sistema monetário internacional. Tudo leva
u crer, entretanto, que a revisflo contemplndu continuará a abordar
esses problemas do prisma dos puíses industrializados e nf1o
lcvurú suficientemente em conta os interesses dos países em desenvolvimento. Por exemplo, o principio do tratamento diferenciado, reco·
· nhccido em Tóquio, deverá limitar-se ao âmbito exclusivo das
NCM's c apenas nu.< úrcas "onde fosse factível c apropriado". No
campo monetário, u discussão das alternativas jumuis chegou u
incluir, seriamente, a prorostu do "vínculo" entre os direitos
especiais de saque e o financiamento do desenvolvimento.
De fato, não huvia nenhuma razão teórica ou prútica que justilic:.1ssc, do ponto de vista dos interesses nacionais imediatos dos países
desenvolvidos, ti 01doção de uma ordem normativa específica
re~ulamentadora das relações Norte-Sul. Com efeito, até aquele
momento u problemática du crise pt1recia centrar-se exclusivamente
no mundo industrializndo. As tendências n:cessivus ou inOacionárias
originavam-se no centro, c propagavam-se pam a periferia. A partir
dessa análise, seguia-se, logicamente, que, para manter a cstubilidade
do sistema, seria suficiente uma regulamcnt<.~ção anticíclica de
flmbito nacional, completada por acordos no cumpo comercial c
monetário que assegurassem a expansão das trocas t:ntrc países
industrializados c impedissem prúticas monetárias capazes de
comprometer o crescimento ordenado das economias nacionais.·Nr1o
havin nada de intrinsicamentc maquiavélico nessa análise, c nenhu·
ma intencflo explícita de murginalizar o terceiro mundo. De acordo
com esse raciocínio, que nada tinha de ahstruto, os interesses dos paises da periferia seriam servidos, precisamente, por uma política destinada u manter cm altos nh-·eis de crescimento. e em condições de in·
naciio controlada, as economias centrais. Havia uma solidariedade
objetiva de interesses entre centro c periferia, na medida cm que esta
seria a primeira a hencficiar·se com a prosperidade dos países
desenvolvidos eu primeira. também, a sofrer os efeitos de uma crise
gcruda nas economias avançadas, Os países desenvolvidos podiam,
portanto, sem escrúpulos teóricos ou sobressaltos éticos, limitar-se a
pó r sua casa cm ordem, ao nívd nacional e ao nível de suas rclaçõ.es.
Oru, a crise de energia modificou qualitativamente os dados da
realidade. Pelu primeira vez. a trujetória dn crise pureciu inverter-se:
tudo se passou como se o terceiro mundo, cm vez de sofrer, passivamente, uma crise gerada no centro, tivesse, ao contrário, originudo
pressões que se truduziriam numa crise internacional. Niio é minhit
intençfiO unalisar, neste momento, a verdudeira origem da crise: se,
como sustentam os países industrializados, est<l se originou nu
elcvnçUo dos prci;OS llo petróleo, ou, como sustentam cm gcrnl os
países cm dcst:nvolvimcntl), a ;.llta dos preços de cncrgiu mc:ramcntc
agnwou disfunções cconômicas c monctúrias preexistentes, O que é
incontcstúvcl é que a crise ntuul evidenciou, com terrível clarez~1. o
potencial dcscstuhilizador du divisiio internacional de trabalho vi~
gente, c os riscos, pan1 a c:conomia mundial como um todo, da mu~tl
estrutura das relações econômicas Nortc~S.ul. O cnsinamento, que
muitos considerariam salutar, da crise atuul, é que nr1o i: mais pos·
sívcl assegurar a estabilidade da cconomiu mundi:tl por UOli.\ cslr'uturu normativa limitada <lO segmento industrializado do mundo, seja
ao nível nacional, seja uo nível de suas rel:.1çõcs ml1tuas. Em outras
pal:1vras, é neccssúrio estender i1s rduçõcs cconômicas Norte·Sulmo~
dalidadcs de rcgulamentaçiio comparúvcis às que jú existem nos
outrl)S níveis. Dessa fornw. seria possível disciplinar t:.mto as pr:'l~
ticus de p:1íscs c r.:mprcsas no OlLindo cm dr.:senVl)lvimento, como ns
prúticn~ de países c empresas no mundo industrializado, suhstituinLlo
o atunl regime de lulsscz~fulrc por uma estrutura de normas capuzes
de conter· as tcnd~ru.:ias dl!scstahilizadoras inerentes ü atlwl divis[lo .
intcrrHicional de traballw.

-374Sl!nhor Presidente,
Ã lu1. dessa avuliw.;ih1, a Dclcg.açilo brasildn1 propõe. concrew~
m~.:ntc.:. I.Jlh! se.: buslJLic nc.:gociar um Acordo~Gcral sobre Comêrcio
cntn.: P:lis~o:s Dt:Sl!IWolvidos c P:1ísc.:s cm Desenvolvimento, com vistas
a f'i"tr llll\'~ls regra~ do jogo paro1 o comércio l~ortt.:~Sul. O Acordo
pnlpllrdLlnariH uma 111~1tríz politico~jurídicu para ncgociuções
cspc~il'lcas c niw intcrfc.:riria com os foros existentes, como o GA TI e
a~ Or)!anil.at.;Lics de produtos de b:1sc, que: continuariam operando,
~.:mbora no quadro doutrinúrio do Acordo.
A idéi:1 de um /\cordn desse gênero jú está contida, em parte, no
discur~ül prmtlllll.:iado pelo Primdro .. Ministro d~ Grü~Bretanha,
ll:~r<lld \\'ils<'n, na Conferencia de Chefes de Governo da
Conmtnll\\'l!alth. cm King.ston: (cito) "O que o Governo britúnico
km cm mcntl! C lJUC fi.xclllllS como objctivo um Acordo .. Gerul sobre
l'rildtltus dl! Hasl!, Mto Sllmcntl! para nós como para lodo o mundo.
Lima g.r.:r:u.;[HI dr.:pois Uo A~on.lo~Gcrul sobre Tarif~ts c Comt:rcio
(Ci:\TTl ~hcgou o lllllllll!lllo de ClJllilihrú .. Jo com um Acordo .. Geral
"illhrt.: Produtns LI~.: B:tsc, ~..:uja llCl..'Cssid<ldt: jt1 se fnz sentir há muito
ll.:lllrm'', {fim dc dta~.;ào),
OutrLl lideres dl! paísl!s desenvolvidos sem chegarem a formular
1lf"llptl\tas co;p~:dlkas de carútcr normativo, também :tdmitcm haver
~hc!!aJu n rntllllctlltl dc uma rcyisUo do quadro de relações vigente~.
,\ilHÚI rCl.'l!llll.'llll!lltl.!, ralando pcrant~o: os Chanceleres latino~america~
nn~ rl.!unidll:OO ~m Wa ... llington, no dia 9 de maio, o Secretário de Esta~
dn >llll!..'I'Í•.:ano, Dr. ll~.:nry Kissingl!r, ditia que: (cito) ""Através do
nnrnJu, Llíficuld:~d~.:~ ccnnômicas atingiram tuntos puíses c ocorrem
~lllltr:l um l'undn-dc~puno dl! t~io gcncralizadu incl.!rtcza política, que
a nc.:~o:s.;id:lt.lc de um novo conjunto de formus de relações econômit.::ls C l.'ad;l vc1. mais aparcntt:" (lirn da citação). Para o Secrttúrio de
Estado: (l.:Ílll) "T l!tll estado claro jú ht1 algum tempo que o sistema
illtcnli.lcinnaiL:nlrtlll num período dl! rt:dcfiniçf10 c que ajustu'mentos
~Íl!llilí~.,.·;ttivns ....;cr.:io lll:l!l!SS{Irius da parte de.: todos o.'i países, gmnd~.:s ~.:
pcquclhls" (lim da cita~ilo).
O Acllfdo lJUt.: prllpomos seria nwis abrangente do qul! o sugeri~
Jil pcla <ir<'I·Br~.:tanha, pois iria ulém da r~.:gulunH:ntaçào apenas do
cnml:rl.'iu 'll! prn<.lutos de base. Por uutro ludo, não incluiria, por
r:wil!. . prúticas, llllhl ll univC"rso das relações econômicas Norte-Sul.
l.imiwr .. sl!·Ía iltl ~.:on1érciu intcrn:lcion:t\ strictu sensu, o que t:xduiria
tcma .....:nnllJ a tr:llhfcrl:ncia c.lt.; tcL.:nologia l! o transportt: marítimo, já
n:gul:mH.;nlmlos llll cm vh1s de s~.:rcm rcgulamcntados por instrumcn·
to~ t! .... pcdlh:u~. ou a rclhrma monct{tria intt:rnucionul.
Nún prop(ll! o Brasil um novo documento declaratório, yuc
:llllllH.:i~.: prÍih.:ipio~ g.t:rais c furmult: reivindicações maximalistus.
O Íll:-.trulllcnto qu~.: sugcrimos scriu di! outra índole. Teria qw:
rcpn.:~cn1:1r um jngo dc t:nnl!cssõcs reciprocas, c.:onsulidado num
dih.'Uilll.:lltil .1uridil!o de vnlor obrigatório, que servisse de base u
;rl'nrdi 1.., ~llhrt: tcnw~ c~rt:cilicus. Ao contrúrio dus resoluções clússi~.::1~ d;l., ~\IÇtics Unidas, Clll que não se pode rillar dt: nl~gociaçõcs
c/'l.'li\:1~. 11 1\11\'ll inslrumt:nlo resultaria de nt:gociaçôes no sentido
~o::-.tl'lhl da p;ilan;l, cm que ns países 1.:111 dt:Sl!JWolvimento lhrium
t.'t 1 1lú'""I-H:~ lhlflllati\'i.l" na lllt!LiiUa cm qu.: recebessem Cllllccssõl!s
lhlflllilli\·a., adcqlHilias.
(' :\l'ill'dtl induiria, csscncialmcntc, dois t~.:llla!'i prioritúrios:
a~o.:~~n o.: pn:t;ns. N:io visaria, ~.:ntrctanto, ü cri~1Ç~ll de mr.:canismos
para l':lt.'dit;tr 11 <11..\:sstl u ddi:ndcr os pn:~.,-·os, nw.'i sim fi m:gociu~·iio dt:
n:~ras qul! ltll'l\iiS'it.:lll J1llSsívd o t.:stuhclccimcnto de lllt:cunismos
l'S\'lcdl'il:tl' 'ilhl'l! accssnl! prc~us. Tuis n:gras. Hsst:gurllri.:un, por um
lado, t r:lti.llllcnttl difcrl!nd~idtl <lOS ptiÍSl!S cm Ucscnvolvimcnlo cm
matl:ri.1 dc al.'c"sn c prcçus, tunto 110 tocante u produtlHi b;hicllS
Ctll11tl cm rcla~:'lll '' mnnuf:.llurus c, por uutro Indo. :1os pai!>cs indu~·
tri;i\inui!Js, g.araiHi:ts th: acesso ~~ t'Uprim~.:ntos de mat~ria~·rrimus l!
Lic di .. t.:ip\inamclll!J dos moviml!lllllS dc prl!~;us.
hll Ulll acnrdo do tipo qut.: COillcmplumns, U rroblcmútica Úll
iii.:\!'S\1 pn...!l.!rÜI sl!r ampliuUa, c. cm vc1. d~: limil<lr·sl.', como no
l!nl'u.qu~.: dússi~·~,. apenas au nccssn Uns produtos dc l!xpurtaçflu dos
pais~: .. cm dcsl!ll\'tllvimcnto mls mcrl.'ados dos p~IÍSI!S dcscnvulvido~.
podct'ia ahrangl!l' 1a111h~mn di! Ílnportuçôcs vitub Ull ~cu processo lk

desenvolvimento. No to~.:nntc .:i rnlitk.-:1 du prc'-·os, st:rimn cstnhcli..-ci~
das rcgn1s gcrais visando ü cstabílil.açào dos preços reais das mutt:~
rias~prinws, cu assegurar aos paiscs cm desenvolvimento u preservuçflo c :nuncnto de sua n:ceha de cxportuçào. Evcntunlmcnte, poder~
sc~ia considcrur a hipótese de ularg<1r aindu mais o ãmbito de debute
relativo H act:sso c preços, coJwcncionalmentc límitudo u medidas c
compromissos na tlrca governamental, u fim de incluir as práticas
n;iu .. govcrnnmentais, jli qut: crcscr•.mtemenh: os movimentos interna~
cionais de bens c serviços c os termos c condições de sua comerciulizat.;:'iu tendem a depender de decisões tomadas pelas empresas
transnadonais, mais do que dos instrumentos clássicas de polftica
comcrdal. Tais prúticus não precisariam necessariamente figurar no
Acordo, podendo ser objeto de instrumentos paralelos, de caruc·
tcristic"s jurídicas divers"s, segundo o modelo dos códigos do condu·
t;t quc vl:m sendo ncgociudos no âmbito das Nações Unidas.
Em contrupartid~l a essas concessões normativas por parte dos
paísc~ industrializados, os paiscs l!lll desenvolvimento poderiam,
tmn~ém, como jú assinalei, fazer concessões no tocante, por excm~
plu. i1 gmantiu de fornecimento d~ mutt:rias.. primas e ao
t.iis ..:iplinalllcnto do m~vimcnto de preços. Haveria, assim, uma
gcnuiiHI n~.:gociaçf1o, cm que umba~ as partes teriam ulgo a receber e
algo a ofcrl.!ccr.
Unm proposta desse gênero suscita, por sua própria naturc·la,
alguns mal-l!ntendidos, que tentarei antecipar e, nu medida do
possivl!l, dissipnr.
,\o mgumcnto de que a rcl'ormulação das regr:.1s do COillércio
intl!rll<h.:ional dcv~.: cnb~:r ao GATT, inclusive porque se trata de Ulll
11!111~1 csp~.:dlil.!amcntc previsto nos termos de referência dJil
ncgociut.;lh:s l!llllll!rcitds multilmernis, é rorçoso r~sponder que nriO se
vislumbra, dois anos depois da Declaração de Tóquio, nenhum
prllgrcsso na ncgociw.;~o du~ novat; regras. As consultus bilaterais
lJlll! j:r SI! inkiarum csl~o inscritas no quadro mais ortodoxo possível,
sl!m I.Jl~>~kJucr dcliniçüo préviu 4uanto aos procedimentos especiais
qlll! devl!rÍalll :IS/'il!gUr<.lr i!OS p~IÍSC~ Cm desCOVO\vimcn\O 0 direito õ.\0
tratamcnlll difcr~.:nciado, rt:conhccido cm Tóquio, sob certas
rcs~.:rvas. A luz d<l L';o.j'lcriCnd.:~ do p:1ssado, quaisquer novas regras
quc vicrcm a scr cluhmaUas no GATT atertdcr~o. priorituriamentc,
tlS intcrc:'lscs Uns paiscs industriulilados. Caberin. então, i1
,\s:-.~:nlhléi~I·Geral. comu foro polith:o máximo du comunidadt!
intcrnacillllal. considerar o assunto t: fixar procedimcntos pura u
IH:gociw;rw. numa ctap~l ulterior, dt: um Acordo~Gt:ra\ $Obr~:
Comén.:ill 1.!1\lrc P:liscs Dcst:twolvido~ e Puises cm Desenvo\vimcnto,
4llt.: d:1ri;1 l.:llhcrtura jurídil!o~políticu ás ncgociuçõcs especificus, como as rc~llil.udas no flmhito do GATT.
'' importante, por outro ludo, deixar claro que o A~ordo
pwposlo não duplicaria os instrumentos normativos já adotados no
úmhitu lias Nações Unidas. Ao ~ontrúrio desses ins\rumtntos. de
illlpllrtúnchl t'undumcntul puru tJordenumento das rcl:tçUes econômi ..
cas Nortc~Sul. o novo Acnrdo seriu mais específico cm seu ulc<mcc.
pLiis ~c limitaria 11n ~.·:unpo do comércio internuciona\ c tcrlu um
~.:~l;ttutll jurídico difcrcnk, normativo c não rccomendatôrio, pois
rt:sultaria de n~.:gnciaçú~.:s Ucstinud:1s a lixar um cqui\ibrio de: concl!s~llcs rr.:l.'iprucas.
Cumpre c:o;plicítar. ~linda, que u proposta bmsill!iru cm nadu
pr~julg<~ a ncgndaçflll de mc~unismos cspccilico-s, cnmo o~
tlc~\\n;.ldn:\ i\ l'rt.:scr\'i\1' o V>\lor UI.\Uilütivo dus rcceitus de cxportuçüo
do!-i paisL'..; pmdutorl.'s de dl!ll!rminndas matérias·prilllHS, Ao contrú~
ri11. al..'rcditanllls qu~: a fixação de regras puderá fucilitnr a ne:gDdaçÜi.1
~ :rL:cit;11.,·~·~~~ ~.tc~sl!s cslJLil.!llHIS c"pcL.:ilicos. Nmlu impl!diri.:~, nliús, que
ilS l\ili~ 1.:\CfCÍI..'itl~ fus.,l.:ll\, niio l..'llllSl.!l!UtiVUS, 11HIS par;ilclos,
SclriHll' Pl·~.:.-.id~.:nt~.:,
TcllhlS ouvillll, rt.!l..:l!llll!lllcntl!, advcrt~ncias scvt:ras contm us
prúti~.·a . . dl! l..'llllfrnnt:tt.;~lll lJLIC, ~cgunllo alguns pníscs, \!S\i\r\am
tl..'lld~.:ndtl ;1 !!Cncrali/ar·St! no."i fmü.'i inlcrnul!ionais. Colocada ncss~.:s
\l.!l'IH!l..,,- :1 dkllttllllia confrtlllta~~ll versus coopt:ra~l1o permanc~.:~:
ah~tl'ata. A conl'rolllill,'Jo i.: L•hvi;~nh.:ntc Ílll!Yitúvc\ qunnt\o us rch\~;llc~
Nmtc·Sul S:ü1 \bta.; cmtcrnws de um jogo cm que o 1.1ue t'nr ganho
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Clll <.h:~L:tlVO]Villlt!11lO St!r{t 11CCt.:SSariamcntC UOHI perrJH
para ns países industriali!.:H.Ios. Qu:mdo um dos ludo), se coloca na
ptl.'ii\-·;10 intran.~i~cnlc de manh:r 11 yuallJuer preço o status quC' c o ou1m 1w po.~i\o·:in militHntc de extrair. relo peso de uma ocasíonal
sup~.:l'iorid<tdc numérica, modific:u;ôcs cstruturuis nu ordem utuul,
n;"to p:rrccc h:tvcr muitu hasc objctivu puru um diálogo fundado na
Cllllpcntç:io. A proposta brasileira se destina, pn::dsurncnte, a dcsloCilf os termo), do dilr.:ma. (.,ela primeira vez, c esta C urnu
~.·anscqilênda rositiv:t du crise de emergia, os países desenvolvidos c
t:m t.k.'!'it!nvolvimcnto têm condições de ncgocíur cfctivumcntc,
ol'crcccndo conccssUcs cquivulcntc.t As ncgociw;õcs Norte-Sul se
tornam. portmltn, uma empresa cm que os dois l~dos podcriio
rc~r.:hcr hcru!l'h:ios mútuos, l!mbora não nccessuri:unentc vantagens
cdmp<tr':ÍI'Ci!l, tendo ~cm vista a diferença de níveis de dcsf.!n·
voh'im<!nlo entre.: os países industrializados c os puíscs ~:m
dcscnvolvimcnlo. A propllsta brusileiru ofcrecc um tC:rrcno de·
nc):!.tH:ia~flo cm t.tuc css01 coopcr:u;iiLJ buse;1da no interesse: mliluo
pud..:rú mat..:rialilnr-sc. Se esse ohjctivo ror alr..:ançado, c uinda quc os
frutos (.h: nossa iniciativa não sejam tão amplos como dc~cjarimnus.
tcn:mos consillcrudo ~•llisfatória a nossa cuntribuiçito aos trabalhos
J:t Vli t\sscmhléia-Gcral Fspcd~1l."
O SR. PRESIDENTE (Mngolhãcs l'inlo) -llem 5:

Vntaçitu. 1.!111 turno único, do Requerimento n\' 393, dt:
dils Senhores St.:nadon:~ Lourival Baptisto1 t Ruy
S;ultt>:'l, sulkitmH.!O u transcri!.(àO. nos Anai), do Scnudo
h:Jcral, úo (1ronuncimncntn do i'vlinistro da Fazenda, Pro·
(essor M(lrio Hcnrí4uc Simonscn, ~!través da televisão, cm
nom~J do Governo. nas co111emoruçõ.:s do .. Diu da fndc!'t.:ndt!nd;r",

l.'<io th: ~.·c:rct!i~ ;wmcntar;'r d~ JO rni!hOc~ úc tonclwhls t:m 74 p01ra 45
rHi!h(lc:'l Clll !979; a de o]cL-lgitHlS:IS Je ]Ü p~tra 16 milhões de
ttJilclmJ:ts: o coiiMtlllll Jc fcrtilizunles, de cxtcnsivos ~1grícolas c ra·
!.;Út.:s c :~ Ulili!açihJ Jos tratorcs dcvt:rft mais d.o que Juplicar durante:
o <Jllml Go\'Cruo.

·•o aprm'citarncnto dn" c~:rradtlS, :t arllp!i~tç:io de :ireas
irrig;tJas, a ucupaçitn J~.: llliV11S csraç\lS rw ,\mutónia darfio a b:.tsc
gcográl'i~a llt.!Ccsc;úria irt:xpansrto da nossa fronteira agrícola.
"Por 1llltfll laJo, nenhum pais se dt:st:nvol\lc :'lt:lll uma sólida
p1llítica de cncrgia, 1.: nesse setor se cnnccnlram os m;liorcs esforços
de investimento gov,:'rnamcnwl. No campo d:r energia t:létric:~, os
flW,Íetus Clll CII(SO ÚC\'t.!f!ÍO aUillt!lll:tr a rotênci:l Ínst:li:tJ:..t de 17,6
par:t .2S milht11:s dt.! ~ 1 uilow~tus cnlrc 1974 c 1979. Ohras gigantescas.
l!unw ll:.tiru. asscgurariio a continuidade dt:ssc fornct::imcnto de
t:ncrgia hiUrclétnca at~ mc:u.los Ju rró.,ima d~c:HJ<'.
"Mas o Bra~ilnüo pcnsa apcnas ~~ t.:Urtll c a m~dio praJo, pt:nsa
num futuro !ll:tis distante, quando escassearem as possibili·
úaúcs de aumcnto dc SUJlrilllentos de .:nerg.ia Uc origem hiUr;'tuliL:;,t, E
par:1 cs:>e fli~uro rnai:-. distuntc o Govcrno fez um a~:ordo nucle~1r corn
:1 /\h:nrou1ha. Um iiCordo que reafinna a sobt.:ranía nacíonal. que ntlS
<lsscgura o acc:ssu ao mais :tlto gmu de lt:Ctllllt,gia c qu~.: cqu~u.:iona
Lklinitiv:mwnlc os nosso~ pn)blt:nws de l!ncrgia d~trica par:1 ~~
ltltinw décuda du século,
t.unh~m

"No t:~1lllp1> do pctni!l!o nov~rs f'lcrspcctivus se otbn:rn. t\t~ hú
ptHh.\h anos parecí:unus destinados a pcrmomcJ.:er como t~lernos
nnrurtadllrt.:s. dada :: insurid~nci:~ da produç~o do Rccôncav0
Bai:mn panr atender as rwss~1s crc),centes nt!ces:dd:.ldes dt: t..:onsulll 11
As 1\!L!t.:lllc:'l des~l.lbt.:rl'-1!'1 d;.1 plawforrna contincnt:ti, particulan~~'E~~=
a'i Jc Ltmpüs c N;r:al, sug:~:rt.~m qu..: n:1 pró:.;ima dCcad;.L pmlt:n:mos
entrar tWLJtl':l :m:a: ;r da :urt(H;u!ici~ncia dc pctrrilco.
"Jndústri;t'i t.h: ha'ic ~~llllG a .'iidcrurgia c a metalurgia Llc n:1o·
1;m \'dlm.;iw o n:qu~rimt:cHo.
Os Sr.... S~.:nadorcs I.JUI! o urrovarn, yudram pcrmant:cer J(..rntsos, :1 indtbtri.r quirnic;J, o dPJcnln, a ..;t:iulosc e~tiio Clm·
l:t:ntrandu cnllrmes tnvc:-.timt.:ti\~Js, tittlto 1.h1 s~tur público como do
scnt;.tt.i~s. (Pausa)
Aprovado o rcqut:rimcnto. Sc:rú feita :r trunscricilo solicit~1da.
'~li H. prit'adu. Sli na siti~rurgin, a r1ossu caf\:tddadc instaf:rd~l. que cm
1974 r..:r;r Uc S.htt1illli-IC:o.<.!.: tont:laJas, dever;, rn<1is clü quc duplit.:ar :tt~
n final d•1 prC:'ICI\t..' (;\JI·L'rnlJ. Libr..:rtamn-nos gradtt:tlrncntc dll ncces"O Brasil comrlcla JSJ anos de lnd.::pcmlénci•i. E nesse período
sldmlt: Lh: impllf\ar c~scs produtos, c o dl!vadtJ grau d~: tc~.~no\ogh\ c
de m~li'i de s~culo ~ meio, nUn upen;ts afirmumos a nossa soberania
c.:conornieidaJc.: Ja llli,.'i:t indústria nos projt.:l:t cada vc1 mais no
polític:t t: :1 unid~1dc m1cionul: nós ~.:onseguimos transformar profun·
l!LJ;tdnl ll.J.'I fl>list.:s C.:.\ptJrt:tdorcS dt: ('lrOlJUlll~ llHlO llf>.ttUraJo··,
d:uncntl! as ~.:aructeristicas da nossa socit;dade, evoluindo do modelo
aristo~:rútit.:o estrutific;.Hio do século pnssado para uma comunidad~.:
"0 :1Umen1o d;,1 produçi1o agrícola c :ndustrial exige como
~1hc:rtu, que procura asscgurur :1 todos as conquistas da civilização e CllllScqUência natural a c:.xpansào acdt:ruda do nosso sisl!.!111i.t di.!
dot tc~.:nologia. Essu modernização da socit.:dadc só se procc:~sa. por transportes. Nestc sentido, a Rede Fcnovi~ri3 h!deral nu ~~u~al
uma forma: :1 do dcscnvulvimc:nto el.!onómico que vem constttUJ!ldO Governo dever(~ ounpfi.lr-se de 7:5 paru lüi-í mil t..Jllifl,tnctrns, ou sr..:Ja,
a met;.t fund:un..:ntal úos Govcrn~Js du Revolução. Um dest:n- mais JJ tnil u,uilllmctm:.. de novas t:stntJus comtruíJ:l'i. ,\ rwssa rrot:t
vuJvim~.:rHo <.JUC, ;tumcnWJHJn :J produção. permite que se cri~m n~ m~.:rcanl..: Jt:vt:rú nHIÍS do que duplicar COillllS prugramas dt.: constrll·
VllS cmprcgus, ~c p:tp.ucm m:riorcs s~1lúrios, SI! gcre~ .novos 1~\·.t:s\l t;ito na\':rl, llS lJUais nns 1iv1·:tràn t'ntdua\menlc da nl.!ccssidadt: de ~tt
rnentus. Um d~ . . ,.mvtlivimcnto que nüo se traduz por !nus t:stattsttcas~ ~.ar !'rctr..:s an t!\l1:rior. 1~ nas f'crwvias partimos para novos c granJIO·
mas quL' resulta na valúril:lçrto Uo homem, nu melhoria de qualid:.u.lc 'os flrt)Ít:hl'i, a úlllW,;ar pt.:la 1·'-:rnwia do Aço, que a~sc~ur:rr{t novas
d:t villa dn truhniJWJM. Um Jcscnvolvimcnto, que. através da cdu~ t.: ntlldr..:rn~l~ ~o'tHH.Ii~o;lics paw u nosso cs~.:o;~mcnliJ dc minéri•l t: 1 1~.:
c:tçftn, tia saúde, da pn.:\'iJénd:tl! da ussist\!ncia snd:.tl, .,roeu r:~ a~~,e~ prod\ltLl~ ~idcrltrg..icns.
guwr i}!uodd;1dc di! tlpnrtunidadi.!S a Iodas a~ c;unadas da popu\;u;<~~.
"Igual impulsn sc ~~alir imflrimindo au prugmma de
Vivemo\ uma ~rhJca de l.!risc internacional, mas ncssc qw.tdro o Brns1l tclc~omunica~Ucs, ...:~Hll a triplic•u.:Uo do númt:rtl lh: telefones!.! dos
~ um d~1s r:tr11S paisl!s dn mumlll qut.: ~ontinuam crcsccntlo, g~nmdo síslctnas intcrurb;tOllS t: intcrnaeionai~. Ao lado de implantar u infrallil\'llS . : 111 prcglls c, ~ohrct~tdu, investindo acclcradnmcnte pnru ti cstntturi.l ncccssúrla c t;levar o puis ao cswdo d~1s grandcs pot~nci:ts
ClliiStruç;'ul de urna gr;l!Hic plll~nda. Ncssu linha, a tônicu do Go- mundi:~is, o Guvcrnu Gdsd se csforçu por asscgurur a dcmocratiZ<t·
\~:rno do Prc.'iidcntc Gt:isd ~·H da pl:tntw;ào puru o futuro. Temo~ ~:~·~~) ths tlportunidndi!s, pr..:la cduc~tçtll.l, p~la s:1úde. pela a~sislêndi.i c:
enormes putl·nd;llhJatl.:s n~1turais n c.\J1Iorar c a frlosolia do Govc:rnll pela f11't.:\•id~nt:iu ~llt.:ial.
~garantir qllc cm pow:ns anos cssc potcncii.ll csturú tratts!'tlrmu.do cm
n:aiJd:tUc. A :1gricultura é a pritm::iru dcssas grnndl!s opoJtunal:1dc.s
··t:lll I 1Jb0, .JO por ecnto dos nosSllS adultos eram analf:1bctos.
putenci;tis. Num nlllltl..ill ;uncaçudo pda crise de alimcntos, ,, Rwsil Htlje, css:1 fai~a ~;t: reduziu par:~ cerca U~.: 20 por (.;cnln. E.rn 1979, 90
desponta l.!t)lllll Ulll dns raros r:~iscs ljUC, CO!ll SCUS vastos. ~spw;os por ccnlll Ja r~lpul:u;Üll emre 7 c 14 unos ~star:hl atct.ll1tdos pela rcoc
vuzius, lll:tiores pOS:'Iibifidaúes nl"crecc ÚC cxr~:lnSJO i.lt'JllpCCUafiU,
gratuit:t do ~.:nsitlll dl) primciro gruu. Ottcntu c s~:1:. por ~.:cnto Uu
"N~.:s"l.! scntiJo, ~o.\S it\úmeros pru~;runws do desenvolvimento rwpul:.u;tro Ucvcrfto estar cob~:rtos pela assistência mêdica r:~ular. c
urrovmlns pdo Prl.!sidcnle Gt:isd in1u rcrmilir um crescimento scm ~O milhllcs de farnilins cst•1rflll a111parndus pelos hcncft~tus Ua
precl!th:ntcs da IHhs:t pt'tlduçfw agropccuúrh1. Prevê-se: que u produ- pre\'i<.léncia sul.'ial.
197~.
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Sofremos, como todos os puíses, urrunhões du crise íntcrnncionul
que st: revelou dt.:sdc 1974, mas o Governo vem procurando reduzir o
ritmo inflacionário. E, por uma política salarial equitativa, defende·
mos os trabalhadores contra a erosão do seu poder aquisitivo.
Vamos contornando u contento os nossos problemas de balanço de
pagamentos gruçus sobretudo à vitalidade do crescimento das nossas
exportuçõcs. E, quando surgem. acidentes imprevistos, como foram
'" enchentos do Recife e us geadas do Sul, o Governo tem sabido agir
com a maior rapidez, em. benefício das populações atingidas pelas
calamidades. Uma grande Nação se constrói com o trabalho de seu
povo, com o aproveitamento inteligente de seus recursos naturais e
uma política pragmática que assegure tranqUilidade e segurança.
Essas condições o Brasil está preenchendo para afirmar u sua
vocaçf1o de grande potência. Umu grande potência que será construi·
da com a participação de todos, particularmente da juventude de
hoje, u quem cubcrá o encargo de continuar a missão do
engrandecimento nacional ...

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Irem 6:
Discussão, crn rrimdro turno (apreciação preliminar da

juriúidúadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n' 33, de 1975, de autoria do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que considera insalubres
'" ativiúadcs dos operadores de Telex c Teletipo, e dá outras
proviúéncie~s, tendo
I'ARECER, sob n' 215, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidude.
A matéria constou da Oruem do Dia de 18 de agosto último, ten·
do a discussf1o sendo adiada, a pedido do Senador Lázaro Barboza,
pura a presente sessão.
. . . ..
Em discussão o projoto, quanto aJund•c•dade,
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Estú encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Estú rcjcitudo. O projcto será arquivado.
IÕ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 33, DE 1975
Considera insalubres as atividades dos operadores de telex
e teletipo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São consideradas insalubres as atividades dos operadores de telex e teletipo.
Parágrafo único- O disposto neste artigo lerá aplicação, ainda
que o serviço de telc.x ou teletipo nãq constitua a atividade principal
da cm presa.
Art. 2' O gmu de insalubridade das atividades mencionadas no
urtigo ~Interior Scril determinado pelo órgão redcraJ competente t:m
nmt6ria de segurança c higiene do trabalho.
Art. 3' Esta lei cntraril em vigor na data de sua publicação, re·
vogallos os di positivos cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Está esgotada a

aspectos prioriturimm:ntc políticos, como o dos contratos de risco
paru a pcsquisn de minerais urunífcros ou U escolha da Alemanha
Ocidcntul, entre outros países possrvcis, como a fonte de tecnologia
nuclcm procurada pelo Brasil.
H la, contudo, no Problcmu Nuclear, outros aspectos nos quais
os conhecimentos c o treinamento dos cic:ntistas os tornam
pnrticularmt:ntc capacitados u opinar.

Com base na asocssoria especializada que nos foi oferecida pelo
Professor Jose Goldcmbcrg e outros cientistas de reconhecida compe·
tcncia, procuraremos analisar alguns aspectos do Acordo Nuclear
com a Alemanha Ocidental.
Um dos documentos mais importantes pura esta análise é o
comunicado do Palácio do Planalto publicado no dia em que o Acor·
do foi assinado (27 de junho de 1975).
O comunicado justilicu, inicialmente, a necessidade de energia
nuclear no Brasil, argumentando que "em qualquer economia as fon·
h:s energéticas reprt!st:nturn um dos elementos fundamentais para o
desenvolvimento .. , numa refert:ncia clara à ligação intima que existe
e1Hrc rend~1 per caplta c consumo de energia, tanto nos países
!.:apiwlistus c :\odalist:.Js: como é sabido, ~:stcs índices aumen.tam
jumos c a duplicação no consumo de l!nergia é acompanhada pela
duplicação de renda percapita.
Em seguida, o documento explica que a compra da Usina de
Angra dos Reis, decidida cm 1968, "viria também assinalar os passos
na dircçf10 da opção pelo uso do urânio enriquecido- opção que, se
nuquela ocmião parecia sujdta a ulgumas dúvidas, hoje já está com
buses bustantc sólidas em termos de experiência cm países de tecnologhJmnis nvunçuda''.
Com esta frase ~ descrita uma das decisões mais sérias que têm
sido tomadas no País no sentido de tentar definir os rumos corretos
para um Programa Nuclear. Como sabemos, mesmo antes de 1968 e
desde então. fortes c fundamentadas críticas foram feitas à decisão
udotudu pelo Ministro dus Minas c Energia, Dias Leite, e seus assessores da Comissão Nacional de Energia Nuclear sobre o assunto. O
ponto essencial das críticas é que a escolha feita, então, não permitiria ao Brasil a aquisiçt1o de tecnologia nuclear e nos conduziria à
dcpendi:ncia permanente de ur<inio enriquecido em mãos apenas das
grundcs poténciots.
Este, aliás, é um dos pontos em que decisões políticas e técnicas
stto inexplicâvcis. A aspiração par uma nação, plenamente soberana
na área nuclear, i: o puno de fundo do debate entre as opções do urú·
nio nuturul c urânio enriquecido. Tecnicamente é impossível distinguir entre elas, porque ambus t~m vantagens e desvantagens, e os pesos relativos destas qualidades são, no fundo, políticos.
A opçf10 do urünio natural pode requerer investimentos m:iio·
res, mas assegura mais fucilmcnte independência completa no campo, enquanto que a opção do urânio enriquecido só assegura esta
independi:ncia se ucompanhnda de outras medidas, como as delineadas agora no Acordo Nuclear com a Alemanha Ocidental.
A qucstf1o fundamental nilo c urânio natural ou urânio enrique·
cido, mas sim a possibilidade de adquirir rapidamente auto-suficii:n·
!.:iu no campo nuclcur, que é agora a meta governamental explícita,
como o declarou recentemente o Ministro das Minas e Energia.
Shigcaki Ucki.

Sob este ponto de vista ocorreu realmente "umu convergência
de.: opiniões", cntn: as autoridades brasileiras e alguns 11sicos
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, como nacionais como salienta o manifesto da Sociedade Brasileira pelo
Lidcr.
Progresso da Ciência, aprovado cm Belo Horizonte.:: ambos se destiO SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo PAulo. Como Li· num ii rúpidu uquisiçrto dt: uma tecnologia própria no Pais.
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsilo do orador.)- Sr. Pre·
Foram ncccssúrios st:tc longos unos, t:lll que praticamente nada
:-;idcntc, Srs. Scnudorcs:
fui !'cito no sentido de dcst.lnvolvcr u tecnologia nuclear no Puís, cxceO Movimento Democrático Brasileiro ucompanha com a maior to u instnlw;rto du Usinu de Angra dos Reis, adquirida, jú pronta, à
<~tcnçilo c interesse atrumitaçuo do Acordo Nucleur firmado recente· firmu americUJHI \Vcstinghousc, de acordo com os próprios termos
mente entre o Brusil c u Alt:munhu Ocidental. Há nu sua discussi1o do comunicado uliciul, pura que este programa ~misse do imobilismo,
nHatériu constunte da Ordem do Diu.
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vavclmcnlc os mais importantes do documento. Ei-los:
"As autoridades brasileiras cedo convcnceram-sc,
porém, da necessidade de construir cm Território Nacional
uma infra-estrutura de indústrias nucleares, que pudesse
obter trunsrerência de tecnologia estrangeira para seu dcsen·
volvimento. Interessava, portanto, adquirir o know-how, c
não apenas comprar produtos acabados."
O Sr. Vlrgnto Tá•ora (ARENA-Ceará)- V. Ex• dã licença
pura um upurte'!

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo) prazer ouço o aparte de V, Ex•

Com

O Sr. Vlrgnlo Tá•ora (ARENA-Ceará)- V, Ex•, que é dota·
do de memória - como dizem os seus conterrâneos - privilegiada,
ouviu da Maioria, pela nossa voz, coisa dircrenle disto, desde que
travamos, com grande prazer, debate a respeito do assunto?
O SR. FRANCO MONTORO (M!JB-Sio Paulo)- De pleno
acordo. Não me refiro à opinião de V. Ex•, mas à política anterior
do Brasil.
O Sr. Vlrgnio Tá•ora (ARENA-Ceará)- Vamos deixar claro,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo) - ...
Dissemos, inclusive, que houve fato de importância, decisivo, para
essa mudança de rumo.
O Sr. Virgílio Tá•ora (ARENA-Ceará) - Mas, Excelência,
vamos csclareccr,tomando por base as datas. De novembro de 1969
cm diante, o pensamento governamental, para tornar objctivo c prâ·
tico o que diziam as Dirclrizcs da Política Nuclear Brasileira, apro·
vadas cm 1967, sempre roi: procura da auto-suficiência quanto a
materiais fi:rtds e físscis, c, de outro lado, procura de independência,
seju no selar de reatares nucleares como no ciclo de combustível.
Isso afirmamos sempre, e rarcmos questão de dizer a data:· desde no·
vcmbro de 1969,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo)- Agrade·
ço, mais umu vez, a sua contribuição.
Ntao me refiro às opiniões cxpcndidas por V. Ex•, e sim aos ru·
mos da Política Nuclear Brasileira, que se modificaram. E quem o
afirma é a nota do Palácio do Planalto que acabo de ler.

Congratulo-me com V, Ex• que, junto com representantes da
Oposição, participou de um debate que, no reconhecimento das
própriaas autoridades governamentais, influiu podcrosomenle para a
mudança da Politica Nuclear brasileira. Foi uma contribuição do
Congresso Nacional.
Nüo queiramos, pura dercnder intransigentemente governos
passados, negar um rato que nos parece evidente,
O Sr, Vlrgnlo Tá•ora (ARENA-Ceará) - Eminente Líder, ·
traduzimos, com grande honra nossa, de tempos a esta parle, o
pensamento do Governo Mi!dici. E não é na exaltação do Governo
do Sr. General Ernesto Geisel que concordamos em jogar pedra no
·que o antecedeu. Ao contrário. Que conste dos Anais desta Casa
com toda a veemência- podemos dizer: quando assumiu a Direção
du Comissão Nacional de Energia Nuclear o Proressor Hervásio de
Curva lho c quando o Ministro das Minas c Energia, o Sr. Antônio
Dias Leite, com o suporte dessa Comissão, a Politica Nuclear brasi·
loira teve acelerada u execução de uma das suas racclas - a ener·
gêlica- porque essa Politica está, desde 1969, por Sua Excelência o
Senhor Presidente da República, baseada na persecução daqueles
dois objetivos a que nos rcrerimos. E, quando discutíamos com
V. Ex•, sempre raziamos afirmativas. Os Anais da Casa estão ai para
provar 4uc o Governo desejava autonomia no sctor nuclear, seja
pela auto-suficiência de combustíveis rí:rlcis, de minérios ferieis c
rísseis, seja pela independência tecnológica, na construção de reato·
res,' no ciclo de combustíveis. Negar isso í: negar a cvidi!ncia dos ra.
tos. E mais prccisumenlc: deve-se a tomada dessa orientação a Her·
vúsio Carvalho, quando chefiou a Comissão Nacional de Energia
Nuclear, apoiado pelo Ministro Antônio Dias Leite c pelo eminente
brasileiro que se chama Emílio Garrastazu Mêdfci, patrioticamente
prosseguida por Shigeuki Ueki c Ernesto Geiscl.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo)- V, Ex• fi.
cará com 11 interpn:taçiio que julgar mais conveniente.
O Sr. Vlrgilio Távora (ARENA-Ceará)- Contra ratos não hã
<argumentação, não há dúvidas,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo) - Nossa
preocupação não é atacar governos ou pessoas; ;, registrar ratos. E o
fitto concreto, objetivo, é que o Brasil importava reatares e
combustível ...
O Sr. Virgílio Tá•ora (ARENA-Ceará) -

Ningui!m discute

isso.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo)- ... c aso·
na importa tecnologia pura rubricar reatares c pesquisar o nosso
combustível. Parabéns à mudança de orientação,
V, Ex• insiste em discutir pessoas c cu insisto cm discutir proO SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo) - O que
nos intcrossu ;, adquirir know-how, e não apenas comprar produtos blcnms nucionuis.
A Oposiçtao aplaude u nova orientação, e a aplaude por· ser
acabados. Vamos aos ratos c não às palavras.
novn, por4ue não continuaremos a importar reatares como aquele
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- Os ratos são estes.
((UC roi adquirido pura Angra dos Reis, ,com combustível em "caixa
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo)- Os ratos preta",
Fizemos o Acordo Nuclear. isto ê, apenas o que nos interessa.
sUo os scguintt:s: o Brasil udquiriu, Cm virtude de concorrênciu
Poderia discutir a respeito da orientação das pessoas ciladas por
vencida pela lirma Westlnghouse, um reatar atômico, pronto e
m:ubado, no estrangeiro, u ser movido com combustfvel que vinha V. Ex•, c diria que a e1piniào de muitos, dos mais autorizados
crn umu caixa l'c'chadu, denominada pelos cientistas de "caixa preta'', cicntistus brusilciros, i! prorundamcnlc dirercnle daquela que V, Ex•
Nca) mesmo linlwmos o direito de abri-lu pura saber o que havia lá tem a respeito da atuuçào daquelas pessoas. Mas não nos interessa
dentro. Eru umu total dt:pcndênciu, contrn a qual protestaram os no momento discutir pessous. Estmnos debatendo a Politica Nuclear
l'ish:us hrasilcirus, contra a quul se munifcstou, de certa forma, u c olhundo nüo pura o pussudo, mas para o futuro.
Amanhu viria ao Somado da República o Sr. Ministro dus Re·
consdêndu cicntilica do Brasil. E o Governo, dundo entendimento e
upoio i.t cssu rl!ivindicuçiio, alterou u Politica Nucleur: em lugur de laçõcs Exteriores puru fula r sobre o problema.
As Comissões de Minas c Energia c de Relações Exteriores de·
cumprur rcutorcs c truzcr combustível em "cuixu preta'\ acubu de
realit.ur, com os upluusos du Nuçiio, um Acordo Tecnológico, pÚru vcrüo urruvur, cm curllh:r dclinitivo e soberano, este Acordo. E precisumus ucornpanhm u suu c.xccuçào, porqw: há duas politicas nulJUC a(.h.Juiramos nào um rcutor, mus u h:cnologiu dos reatares.
Estamos aplaudindo o Governo pela medida que tomou, embora cleares, clarumcntc dcnnidu5 no llmpido comunicado da Presidên~ia
ntao fiUSSUI110S, evidentemente, desconhecer OS rutos C proclumur O <III Rcpúblicu, que mostra a mudança de oricnluçilo. Nós, du Opo·
siçtao, fu1.cmus qw:st1io dc nuw:ur u difcr~;nçu, porque u nós intt:rcssu
tllH.: ~ vcrdmle. Houve unua mudunçu de rumos, puru o bem do Brasil:
dcl'cnucr 1111111 politica de tecnologia nacional.
criou-se a NUCLEBRÂS, instiluiçuo nova.
O Sr. Vlrgnlo Tó>ora (ARENA-Ceará)- Após novembro de
1969,
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nc.:stc campo c fmum' abumlonadas pclu NUCI..EBRÁS, crinda sobretudo p:m1 executar medidas como o acordo tecnológico que
agon~ se íCt. com :1 1\lcmanha. D;1í prov~lvclmcnlc a marglnulizm;Uo
aguardar u doscnvolvimcnto ror meios rróprios de uma
t.Jn Comissfto N·1cionul de Energia Nuclcur cm todas us negociações t:
tecnologia nacional. Por isso o Govc.rno autorizou o Mlnis-.
a!ivi(.!i!dcs nuclcnrcs rc~..·cntcs.
t~rio d:~s Mi nus c Energia a buscar no exterior a coopc:ruçào
A contrihui~ttu úda o sua subsidiária Companhia Brasilcini de
indispensúvel ii execução acderuda de um programa que
Toonulogia Nuclear (CBTN) foi porétn grande e, na opinião dos cienahrangc:ssc desde u indústria de reatares atê a indús(ria do
tistas (.ll\c mcndnnamos, bastante prejudicial. Seu trabulho serviu cm
ddo comhustívc1, cm todus us suas variadas etupus."
parte de.: ''huse tcórkn .. paru :r introduçi1o no País dos rt.:atores do
Ekts rovdam toda uma mudança de oriontaçào governamental tipo Wcstinglwusc :t ur:"tnio enriquecido c sistematicamente dcsen·
cumjou c até mesmo proibiu estudos alternativos a estu linha.
l.JlU.! ocorreu claramente no Governo Gt:isel, possivelmente como
f:st•t C'omiss•io sempre teve uma cstruturu pcculiJr cm que
rruto dos debates provocudos f'lor cientistas c técnicos brusildros in·
difi!rcnt.;as
ú~.: punll1s de vista, mesmo estritamente técnicos, m1o
C111l I'Mtmu.los com a oricntaçrto de importar. como dizíarnos. ••cuixnsprcl<l.';·, u!i/iJ.aU~~.~ m1 Usim1 Lh: Angra dos Reis; c.~tcs debates utinsi· c rum permitidas c se cnractcrizot1 TJOrtanto ni"'o como uma Comissão
rum sc.:u dim:rx crn meudos de 1974 com o debute ocorrido neste que pudessl! realmente fa1.cr escolhas objetivas· entre us divcrs;.ts
opt.;lics. Vcji.l-se, plH t!XCmplo, a inex.íst~ncia de qualquer estudo ou
Sen~tdli cmre as lidcr<:\nças c.: as rcprcscntJçàes da Oposição c do
G11\crno. llcvillamc.:nte assessoradas c (.\UC den1onstrarmn clarumcnt~.: tn1halhn sério nn País r.obrc l.l tecnologia nltcrnutiva do unlnio
rwtural. lJUc sú se desenvolveu no Ministério do Exército, com 0
:.1 im iabilidadc Un ~:aminhn scguiUo ~tté l:nt:io.
projot<l
do itgtnt ros:t<Ja, no Instituto Militar de Engcnhoria,
Rcl1ctcm aimhr uma vitôtiu da posiçrto cio ltamurati sobre a
pmtic;.rmentc sem apuio úu Comissão.
pnsiç~o anLc.:rilH llo Minhaí:rio de Minas e ~ncrght, Nüo quer~:mos
negar a rcalit.ladt.: c as ~:villências. O ltarnotrmi tendo se oposto U
O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto) (Fazendo soar a
:tssirt:ttura ou TrutaJn do Nào-Prolifcmção (TNP) das Armas cumpainhn.)- Comunico a V. \;x~ 'lnt: seu tempo t:stú csgotudo.
Nudcurc.:s ahriu ~.:aminho para o desenvolvimento nuclear ind~.:pen·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Siio Paulo.) dento du Pais, indopcndi:ncia esta claramente comprometida pela
llpçtro pela ~.:'ltnpra de rcutorcs prontos c acabados de· urânio en- Concfuu. Sr. 1 n.·sid~o:ntc.
rii..Juecido. t:unbém importudos.
"1\lrna-:-.c inr..lispcns:tvcl, para que esse desenvolvimento da poli·
,,_ ~ .. ;::\don.l\ r"~liti~.::l hr:1silcira de nf10 adesão ao Tratudo de lic:.t nuclear hl'~1si1cim. se proccss~.: cm termos computivcis com n
N ::~· I•;: ,,,,·c·: .c~,:.io era, assim n·t rrúlk:a, "esvazi:u.la" pela politica nosso Llcsc:nvolvimcnlo tcl.!no1Ugi~.;o. tt:rmos a assistênciu c a
cnta•.• ..,,, .. \: .... ·1;1 1\1imstérl~' de Mm:t• c Energia c da Comiss~o participaç:"to rrúximas dos dcntist:.ls t: das universidades brasileiras
lJUcjú dispõc.:m r..lc rcntorc.:s atllmícos.
N:.u.:iunal tlc hlcr).!ia Nucl~u;.
,1\li:m llisso, llS t.locumcntos c relatórios que;: produzi:.t, jusContribuiu tamh~tc1 11 twnwc:•.~· p<tra a nludança de oricntuçUo
guvcrtHimcntul a dinculd:1dc í':n :t l.lbtcnçào de garantias de forneci- tificando n escolha por rcatorcs dL· uninio enriquecido, ~ãn consider~r
dns parciais c até mesmo inc.w.~nos, sem que "lmtlquer técnico
mento de ur;'mio enrh.grcciJo pu r parte de nações desenvolvidas.
f: evidente :I(.] Ui O reconhecimento de que simplesmente não f:.ll im..lcpentlcnte liv;.:ssc a oportunidade de unnlisá-lo"i ou criticlt-los.
sentido üptm flor ur;'mio cnriiJUcddo sem ao mcsrno tempo tomar Esta ausênr:ia l.lc.: criticn c um sistema de dccisi'to rcchtldo acabaram
provit!Cnci:.~s r~m1 cnriqucl.!cr urânio. Além disso, í: elmo que u pu r deixar; NUCLEllRAS, c ao Governo Gcbel, rouca' escolhas, o
l'mqueta d~1 ter.:rllllllgia nucional ncstíl úrca. principahncnt~.: do:i ins- que prov~l\'clmcntc nfto teria ocorrido num dcbatt.: mais aberto, co~
tÍlllhls de pcsquis:~ Jo próprio Governo foi u principal responsável mo hc1n nhJstra a de~:isi"'to recente da Inglaterra cm udotar uma linha
de rcatorcs muitu pró.\itnu d<t udowdu pclu 1ndiu, Canud(t t:
pela NtH.:ur:~ de um'"pacotc.: tccnulógko ..:olllplcto no Exterior".
Se c.:~tcs institutllS tivc~scm inidat.lo cm 196~ ou antes mesmo a Argentina. que: lit.~o:ram da indcpcndênciu nucle:.tr a bast: de sua política ne~tc campo,
~o\1:-.tru~üo. p11r c.:\clllpln, ue um protótipü di! rcutor nuclcm de f'IO·
tC:rH.:i;r ~.:onw l'l)i sugerido nu ol!usiào. outra'scria ti posi~iio brusilt:ira
Por c~cmp\u <IS "tl!nLICndas mundi;.lis no campo nuclear" aprencstl.! c:tmponunhlmctltll, Hit uqui, segundo o pensamento de alguns g\l:tUi.IS IHlll Plano Nacional de Dcscnvl11vimcnto, não pmlcm servir
de rlllssos dcntistus. inclusive, rcsponsubilidm..lcs a apurar, porque a de husc: paru umu decisão porque os mercados americano c soviético
únic:r tcnti.rliva dn gênero t:Xistcnte na época nn Instituto de :--i'to tfm gnmdcs lJUC ''tt:nd~ncia mundial"~ a solução que csleS países
l~c~quisa, R:~dill~rtiv:ts d~.: Beltl 1-loritontl! foi dissolvidu p!!lo cntiio
atlotmam c nrw u sohu.;Uo, lllais modesta, wlvet.. mas pcrl'citamcntc
ivlinrstr,, d:rs Minas c Energia c intcrrlHllphhl u cxpcriénciJ qut: .o;c vitlida. sob todos os pontos de vista do urúnio natur:tl.
init.:i:,va.
O t\!.!llrJlJ Clllll a Alc.:munhu Oddental ~ Cllntudo uma tentativ:.~
'' partir de jullhl dt.: 1974 tiveram inicio os entendimentos com a d~ domim1r a t~.:cnologi;.r nucleur qualitativamente superior i1 solução
Alcnwnha 1:cdcr:d llliC se ~llncrctiturum no Acordo dt.: junho de trnh:rior t.lc.: importaçf1o de reutorc!i. Al~m disso t'oi ncgociudo ]'lrovu·
JIJ7~. A lut dt:stc a..:nrdo. parecem de import:incia lJUUsc insignili- vcimente nflll devido a estes urgumentos teóricos mas como a lmicu
cuntt.: :t"i utividutlcs Ua cnti'w (,lmissUo N:tcional de P.ncrgiu Nuclear >tltcrnati\'ir ClHH.:r~o:ta c.: rÚI'lidu que surgiu uo Governo Gcisd.
!'~ 1111:-- dct;.dhcs de ~.:.xccuçàu destes acordos que se verão clara·
:ti~ l'J7~: 11 mú\imn lJUc cstu Comissflll se propôs a fa1.er, cu111o c.\·
rwsto pc1 .. 1 Sermdm Virgilin Tüvuru. era pronH.lVCr a "nacionuliz;.u;ào mcntt: a:-. suas putendalh.lat.les. ú evidente, tumbém. que hú nele
J,rngr~.:ssiv:~" dos rc:1tnrcs da W~o:stin~housc, sem rncnçr1o mnior au
pnlhlclll:rs I! incógnitas ljUC 1\CCCSS\li\tll !11C!\1ores ~XpliCU~Ôt:S,
dllminil1 do cidn dn cnmhustivc1, cm particular. enriquecimento do
Nos tcrmus Liu ,\CilrJn serão cunstituidas divers:.1s subsidilLrias
uri1nio. l::s\:1 "nadonali1.açflu progressiva", u exemplo du inUú:;triu Ua Nl.iCI.I:BIC\S cm 'J~Sllchu:rt~l cotn lirmu~ ulcmr1s vbundo
L:lllll.'l'l.:t:llllC11l..::
illliillllUhili~licil, ê uma idéia r~:culiar por(.,llt.! hú trcmemills Uih:rC1\I,':l . . cnln: :rs duas inUlrstrh1s. :r nuch:ar sendo por nattm:zu urmr
n) a l;1hricao,;;'ro Uc ~umpllr1t:ntcs pesados pura rcutorcs
imlll . . tl'i;r de hcns 1.h: caflilal soh cncomcnUa (com I ou 2 uni<.lmlcs
rrul·kan.:s
c11\ll ~~ t..:t.:rwlogía ú~l Cllnsórcio ulclllàll KWU
~.:onstruida.., l'h'l' llllll) c a untra LJUase uma inUllstria de Ocns de
lSít.:mcu:-. c :\L<il. h ta pane do programa se encontra adiun·
l..'tHhUilhl Ctllll 1.000.0110 de unidades Cllllstruidus por atll\,
l:ul;1 c 11 tvtinistru das f'-'1 inus c En~.:r}Üa rcalizu prcscntcrncntc
Nunrumcnto ctn l\liC a lH'icnta~,:flo Uo <.inverno p:tssou a ser a de
~!!'<llldc.., csfor~o.., panr atrair a inlll1stria nacional privada
atlll).!ÍI' r.rpídarn..:ntc ÍIHh.:pcudén..:í:r rw s~.:hH nucfear, cstus ídêias
paru pal'licipar dele. A p;.u·ticip:u;t'tll dn BNDE nestu fusc scrlr
:111tig.as d;1 Comi:-. . . i'Hl Nacional Llt! l:nc.:rgia Nudl.':rr (rNEN) se cnt..:n·
t::-o:-.clh.:i:tl, :-.nhr~o:tlHio pnrquc c.:sta é a vn~uc.;Uocunfirmudu dcs·
dcnr diirouncntc.: Cll!lhl uura mornutclh,;irn da dependência permanente
ti.! Banc11, Prevê-sr.: cn~o;tHllclllhls d!.! centcnas de milhões Jc dó·
"i\ urgência de dccíslles no campo nucfem não permiti riu
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imhhtrh1 nacional de hc:ns de capital dentro de algunfi

anos:

h} criaç;,o de uma comranhiu de Eng!!nhuria de Usinas
cujus t:spcdlicuçõcs determinarão o tipo dt: tecnologia a ser crnprcgud;:1 (de novo em associação com u
KWU), (i improvúvol que esta companhia fuça grandes
inovaçõcs na tt:cnologia dt.:vido l1 presença da KWU,
limitando assim a contribuição nacional. Isto não pan:cc grave na primeira !'ase do programa mas será essencial nos desenvolvimentos postcrion:s:
c) constitui~ilo no Brasil de uma companhia para cons·
truçào c opcnu;iio no Puís de uma usina sem i-industrial de cnriqut:cimcnto do urfmio pelo processo dos jatos-centrifugos
("'jetnozzle").
d) a»ociaçiio da NUCLEBRÃS à firma alemii STEAG
raru prosseguimento na Alemanha Federal dos trabalhos de
dcsr.:nvolvimcnto do processo dosjatos.
Estes dois últimos itens são dos mais controvertidos do Acordo.
Pelo item "d" o Brusil financiará pesquisas alemãs na pr,ópria AJe.
manhu, o que é um fato inédito, ao que nos consta, no n:laciona .. ·
menta cntrc países desenvolvidos c subdesenvolvidos. O Brasil se tornar:'!, contudo, co-proprictário dos resultados das pesquisas.
O curiquccimcnto pelo processo dos jatos tem sido questionado
por nilo huVt!r sido testado industrialmente e, cm qualquer dos casos,
consome muis cncrgiu do que.: os outros métodos de enriquecimento
como os de u\1 raccntrifugas e difusão gasosa.
Hú aqui rbcos n:~lÍs c ~t decisão de tomá-los não pode ser apenas
politic<~. Este é um dos pontos cm que ~1m pias consultas a cientistas
inUc:pcnUc:nh:s tcri~t se: justilicndo. 8 ~vidente que o Governo não
pmh:ria fazer um plr.:biscito entre: os cientistas brasileiros sobre os termos t.lu Acordo, ntto só porqu~ isto nilo é feito em nenhuma parte do
mundo. mas também porque grande ptHle do Acordo se refere a
o1ssuntus políticos. No!'! ~ISJ1l'Ctos técnicos é porém indispcnsávt:l uma
~.:onsulta ampl:1 sob o ris~:o U~: o Govcruo r~:ccbcr de seus assessores o
~.:onM.:Iho ~1uc dc'icja ouvir.
Nucl~::lrcs,

Aliús, o dinm de segredo cm que o Acordo foi ncgociudo cht:gou a u.m ponto tal lJUC a revista Plancjamt:nto e Dcscnvolvimento,

nio

t~.:nUt:

a se torrwr um material tàn precioso que nào deveria ser
cm n~.:nhuma cir~.:unstúncia. Além disso, a idéia dos
'\:ontratos de ris~.:o" para a cxploraçi1o conjunta do urânio com a
llr:1ngcsellsdwft tcrn cornplicaçôcs políticas notórius, devido ao fato
d~.: nno ser tolcr:tda pma a cxploraçi1o de pt:trólco, c qut: nUa desejamo~ llis~.:utir m1ui.
A e.xistênd~1 de amplas rt:scrvu.s de uránio no P~tís, que não se..
riam li~.: ~.·onhccimcnto públko, c nas lJUUi!'l a Alemanha estaria interessada, niio parece t~.:r maior has~.:. Existem muitas .. indicações" de:
ocorrências de urúnio, mas poucas reservas conhecidas c medidas. O
lJUC parece haver é t:~pcrançus de locnlizar grandt:s reservas qut:
tlldos Jc.:scjarn, rl!conhcccndo, contudo, que nilo é passivei bast:Ur
unw política rt:alista t:rn cspt:runçus.
,
O cusl~l total do progrmm.1 dt: cooperação é de 800 milhõt:s dt:
liólares. Como todo o programa foi dimensionado om !O bilhões de
dólares, sc.:ria o c<tso de perguntar onde serão aplicados c qual ~~ origem di! r~.:cursos ti'io grandes: na compra de rcatort:s alemães~ Há
uma certa inccrtt:za 4uanto u isto. A rigor, os reatares serão construíllus no País, gmdativamentt:, e t:nvolvcriarn poucas divisas
cstmngdms. Por que falar, então, em biihõc's de dólart:s'! Caberiam
i.tlJUi esclarecimentos sobrc a origt:m t: a dcstinuçào dos vultosos recursos mencionados.
Em con~.:lusào, o Acordo Nuclear constitui um processo alterIWtivo do Brasil ganhar acesso li tecnologia nuclear. Segundo muitos
cientistas e técnicos brasileiros. provavelmente a maioria, este dom i·
nio poderia ter sido adquirido com um Projeto Nacional de Planoja·
menta c Construçfto de um Protótipo de Reatar Nuclear que nos li·
vmriu das complicações utuais.
Nesse s~.:ntido, considerando que.: o Senado Fedt:ral deverá. pro,.,imamcntc, otpr~.:ciur o Acordo Nuclear firrnudo entre os Governos
lia i\lenwnha Ocidental c do Brasil:
Considerando us uspt:ctlJS l!ss~.:ncialmente t~cnicos e científicos
lJUt: t!nvolvcm o Acordo c a necessidade;: dt: serem ouvidos sobre o assuntn os cientistas mai~ autoritados do Pais;
considt!rando, ainda. a manift:stução favorúvcl da Comissão de
Minas c Energia destu Cusu, em Parcccr emitido Unossa IndicaçUo n(l
.:!, d~.: 197-J, p~1r:.1 I.JUC fossc.:m ouvidos sobre o assunto cientistas brasil~.:iros cspecialit.HdllS;
~.:onsidcrando, linalmente. que nos termos da Constituição cabe
HO Congresso Nacional: .. dispor sobre plano c.: programas nacionais
c regionais d~.: dcsl!nvolvimc.:nto (art. 43, IV) c.: "rcsolvcr definitivamente suhrc tratados, convenções c atas internacionais celebrados
pelo Prcsilicnte lia Rcpitblica" (art. 44, I);
.
sugl.!rirnos, com base.: no art. 2.J7 do Regimento Interno, qut: as
Ctlrnissõcs de Minas c Encrgi<1 c de Relações Exteriores do Senado,
promovam reuniõl!s de estudo sobre.: o Acordo cu Política Nuclear
hr:tsilcir;.t, ouvindo-se, além dos representantes dos órgãos aliciai:-;, o
dt.!poimcnto dos cientisws bmsilciros qut: têm se: numifestado sobre: a
rnatéri:1 .
P~1r:t css~.: di!poimcnlo lcmbrumos os nomes do Professor Jos~
Gnldcrnh~.:rg. Oirctor Jo Instituto di! Físic;.1 du Univt:rsidade· de São
Puulo; ll Pr~1fcssm Israel Vargus, du Universidudro: Federal de Minus
Gi.!r:lis I! do Instituto d~.: Pesquisas R:.idioativus de Belo Horizonte; o
Prol'cssllr Antônio Francisco Vusconcelos Scixas, do Departumento
d~.: Engenharia Nucll!ar da Universidudc Fedt:ral do Rio dt: Junc:iro: c.:
ll Prul't:ssm Marcl.!lo Damy dc Soula Suntos. l!.x-Pn:sidro:ntc do ConSi.!llw Nm.:iunal de Energia Nuclear.
C-'J'I~Ht:1do

t'lrg[Hl di.! Uivulgw.;i'to oliciaJ da Secretaria de Plnncjamcnto da Prcsid.::nd" d" Rcptíhlicu, de junho lic 1975, informa que osto é o método
ljlll.! ~!.!ria usado lhl P:11\.
A tentativa de rcalizo.tr o enriquecimento do urânio por este métollo C n:;drncntc um "risco ~.:ulcuhtdo'': st: funcionar bem, o Brasil.
conw sócio dn d~.:scnvolviml!nto, sr.: tr<msformará num dos membros
do1 "OPEP Un uninio l!nriquccido", que cc.:rtumt:ntc se formará nn
pnhinw U~~:1da. Além disso, pttrt:cc ter sido o único acessível ao
Bras i I,
O l'rcsidcntc d:1 NUCLEI!RÃS colocou a questiio ern termos
adcliUUdos 4uando disse que "um dos inconvc.:nientes destc método é
um pri.!Ç\l altn t.lo ~.:nrilJllc.:cimcnto, nu1s é prt:fcrivc:l pagar preço alto
cm crut.ciro~ tlo que.: nwis hab;.o cm dólurcs",
bt;.l tllitullc é s~dutar no st:ntido que remove a preocupuçiio pu ..
r;.1mcnt~.: ~.:conllll16trica da oricnt;l~fw anterior, que justiticavu u cscollw dos rc:1ton.:s de urünio enriquecido por produzirem cletricidade a
um cu~to um pouco mais holixo, sem cxplicur qut: isso ocorria ao
I.'USill d~t nossa i1H.h:p~.:nd~ndo.1 ncstt: cumpo. t: evidcnlt: qut: indcpen.
dCncia tem um pri.!~o. c é prcdso suh~.:r pugú-lo!
Ntto remove. porém, a incertc.:za intrinscc~t do método, qut: se
O Sr. Vusconcclos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- E do
nfttl SI.! llhlstrar aint.1:1 pr:'1tico numn csculo1 industrial, nos culocurú
SI.!IWlillf Fr~lllCO rvlontoro também.
lllllna sihwt.;thl t.lifh.:ilima, lJUC a opçiio por urúnio nuturul teriu climi ..
nadtl cnmplctaml.!nt~.:.
O SR. FRANCO MONTORO (MDII- Siio l'aulo)- O Son"·
l:inodmcntc, t:\istc :1 lJUC.~oti'io t.ln minério de urtmill. Ê cspecili- dOI' FrallCll rv1unlortl apenas propõe, 1.!01110 purlumcnlur. que os
l':tdo 1111 A~.·ordu que, "dcsdc qlll: as necl.!ssidadcs nucion:ds estcjum I.'Íl.mtisw~. ~omo técnkos, v~.:nham trm.cr u todos nós su~1
plt.:nam~.:nt~.: satisfcitus, :1 NUCL.EBR,.\S ptakrú cxportur puru u Alc- compl.!ti:ncia t: ~uas llltcs.
t\1111 ~.:ssa 1_ncdida, u SL'nadll darú um passo positivo "lO sentido
nwnh:l no mú.ximn ,2()1';. das r~.:s~.:rvas mt:did:ts cm ~.:oniunto; cstu C.'<·
purta~i'10 scrú !'cita di.! pri.!l'crt!ncia como uninio enriq~rt:cidu", Entra dt: ussm:iar· :1~ Univcrsidadl.!s c a comunidud~.:cicntific~l brusilciru l1 de·
illJlll .ltkl'ini~üu dn que~ "pli.!ll:lmcntc satisfeita": para muitos o urú. finit.;r111 c :u1 :lpcrfci\'lHIIlll!llto J~.: nossa politicn nuclear.
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Palmas.)
O Sr. Virgílio Távora (ARENA.- Ceará) -Sr. Presidenle,
pur h:rmos sido citudos nominalmente, c de acordo com o art, 16,
Ieira a, ilcm V, do Rcgimcnlo lnlcrno, pedimos a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Senndor Virgílio
Tilvura. V. Ex• lcm dez minulos para explicação pessoal.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará. Para expll·
caçiio pessoal. Sem revisilodoorador.)
Sr. Presidente, prt=cisamos utt: de muito menos tempo, se apartes
maiores nrLo houver,

Todos os parlamentares, uns por dcsrastio, outros por aquilo
que acham o dever de bem in[ormar aos que nele confiaram
conlianç:.L t:SSi.l transformada em voto nas urnas, costumam imprimi;
seus discursos :ts vezes sctoriulmentc, outras vezes por períodos de
Lcmro determinados. Por coincidência, temos hoje, à mão, uma
dcssas brochurus onde procuramos colccionar todçs os discursos que
pronunciamos sobre energia nuclear desde o fim de 1973 a 1974.
Em dezc1nbro do primeiro ano, j'á prestes a findar a Sessão
Lcgislaliva, lit.cmos uma exposição daquilo que julgávamos ser a
correia polílica I)Uclcar brasileira. Explicamos: Não temos porque
esconder: meses atrás havíamos recebido cometimento de de[ender a
posi,üo govcrnamonlal quanlo às atividades da PETROBRÁS c 0
lit.cmo~. após satisfeita a condição de tomarmos conhecimento, com
lodos us dela lhes, do que aquela grande empresa estava procedendo
nos dii'orcmcs selares de sua atividadc. E quando, em novembro do
mesmo <mo- e já escolhido o Presidente alUai, Ernesto Geisel, para
dirigir os destinos da Nação- recebemos incumbência semelhante,
isto é, de cxplicur il N;1çào, através da tribuna desta Casa, o que· se
p:1:-,savo1 com a energia nuclear, tivemos aceita também aquela nossa
solicitm;:uJ.
Sim, c, nós quo fomos crílicos, ali: 1969, e disso não nos arrependemos, dos rumos lomados pela polílica nuclear brasileira, por
inlcrmédio do cnlào Minislro das Minas e Energia e do Presidente
Ua ClllllÍssno Nacional de Energia Nuclear, tomamos contacta com
tudo o ~ll!C o Governo procur~vu planejar a esse respeito; desde a
Exposicào de Motivos 583/73 de 28 de agoslo de 73 -, o Aviso
2h~f7.l. de I'' de oulubro; a Exposição de Molivos desta mesma dala·
a Exposição 245 jú enlão do ano que se lhe seguiu ele.
'
Desde 1969, [oi diretriz invariável do Governo ter, de um lado
"uto-sulici~nciu quanto a minerais fi::rteis e iisseis, c de outro, obte;
indcpcnlii:ncia locnológica no ciclo do combuslível e na engenharia
de rem ores e componentes pesados.
. Desta Casa, aqui, afirmamos - portanto, bem antes dos
debulcs lravados, com grande honra para nós, eni agosto de 1974,
com o emincnlc rcprescntanle da paulicéia- o Governo Médici ini·
ciou- c dizemos com muilo orgulho- a parle objeliva desla políli«l. O Governo Mi:dici criou a CBTN com esle objctivo; c isto
consta não só dt: comunic-uç3c:s u esta Casa, feitas por nós c pelo eminenlc Senador Arnon de Mello, que prescnlc [amos à inslalaçào
dcstu compunhiu, como em todos os discursos feitos, e quC nos
pc.:rmitimos, upc:nas pura que conste dos anais, c:nunciar as datas: em
ugoslo de 1974, Diário do Congresso de 8 do mês citado; no mesmo
mi:s dia 13. Diário do Congresso do dia 14; no dia IS, Diário do
Congresso de 16; aindn no mesmo mês, dia 22, Diário do Congresso
do dia 23; no dia 29, Diário do Congresso do dia 30 de agosto; c, final·
n1cnlc, no dia 30, Dhírlo do Congresso do dia 31 de agosto,
Sr. Prcsidcnlc, desde [cverciro de 1974- porlanto, dntns não
podem ser discutidus - houve o primeiro conlacto do Governo
brasileiro com a Alcmunha, parn csle fim colimado como scrd uma·
nhi1 sobcjamcnlc explicado pelo Sr. Minislro das Relações Exlerio·
rcs, pcranlc u Comissilo de Relações Exlcriores desta Casa, Desde
aquc.:lu ~roeu, Sr, Presidt:nlt:, nudu se fez mais do que dur execuçi\o
:~~tucles dm:umentos u que uludilllOS,
Prumt:temos a V, Ex•, Sr. Prcsidt:ntc, nUo ultrapassar os 10
minutos: nfm o furemos, nuas t:lll outra ocasião, abusando du bondu·

de. dos Srs. Senadores, c, ui, já na qualidade de Líder, com mais
tempo, tmturcmos, mais uma vez, detulhudamente, do que aqui neste
instante enunciamos.
Com o d~vido tempo, isto é, depois de amanhã- não sabemos ·
a 'l"e horus, amnnhu, lcrminurú a apresentação do Ministro das
RcJ;.u;Ucs Exteriores perante a Comissão espccializuda dcstu Casa moslmrcmos que o grande batalhador por São Paulo, a quem
reconhecemos qualidades c a quem lodo o povo da sua lerra tribula
homenagens, está incorrendo cm equívocos quando, busCado não
suhcmos cm que documentos, já que estamos com os documentos
oliciais ...

O Sr. Franco Montoro (MDB-Silo Paulo)- São fatos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)- Desde 1969,
Sr. Prcsidcnlc, -desafio contestação- o programa do Ministério
das Minas c Energia, o programa da CNEN era justamenle este cita·
do c que nós, com bastante untecedt:nciu, aqui mencionamos.
Apenas, terminando, Sr. Presidente, temos a declarar- talvez com
um pouco de melancolia - dclentores da confiança de S. Ex• o
General Erncslo Gciscl, acompanhamos passo a passo os lropeços,
os avanços c os recuos do aluai Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
Quando disculimos com S. Ex•, o Senador Franco Montoro -por
uma qucslào de .dever - só consultar a data dos discursos o a dos
diJ'ercnleS documcnlos - não [omos mais explícitos por dever de
discrição. mus subíamos que se estava fazendo, o que os ratos
dc:monstruvam. Dissemos num português, o mais claro possível, que
u diretril do Govc:rno era essa e o Governo não a mudou.
Era o que linha mos a declarar. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
"o nobre Senador Alexandre Costa,
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Desejo fazer inicialmcnle um ligeiro histórico, para que possam,
os que me ouvem, saber o que representa para o Brasil a bem recente
de<eoberla dasjalidas de ferro na Sorra dos Carajús.
E tumbi:m pura proporcionar os esclarecimc:ntos necessários
pura o~ que dcscjum, no mérito, acompanhar o meu pronunciamento.
As jazidas de minério de [erro da Serra dos Carajás, siluadas no
sul do Eslado do Pará, cnlrc os Rios Xingo e Tocantins, [oram desco·
bcrlas em 67 pela Companhia Meridional de Mineraçiio, empresa
subsidiária brasileira da Unilod Stales Steol.
Verificada a grandeza e a importância da descobenn, cuidou-se
de formnr uma Sociedade - a Meridional, a Vale do Rio Doce c,
criada uma nova empresa, a (AMZA) Amazônia Mineração S/ A,
com o objclivo de explorar lão importantes jazidas.
Ncsla Sociedade, a Vale c suas subsidiárias detêm o controle
ncionúriü com 51%, enquanto a Meridional cU U.S. Steel participam
com49%.
A ussociaçi10 [oi, enliio, aprovada por Sua Excelência, o Sonhar
Prcsidcnlc da República, ocasiüo em que acordos e conlralos vúrios
foram ussinados,
Em 69, as Associadas tornaram-se tilulures do Alvurú de Pesquisa, cabendo a e<1du parlicipunlc metade dos direilos, c, em 70, assinarum m::ordo puru execução de um programa unifiCado de pesquisa
cm que i1 Meridional cabia a execução dos trabalhos com u coluboraçào t~cnicu du Vale do Rio Doce.
Foram 3 anos de lrabalho (anos 70 a 73) que custaram 13
milhões de dólares, para que chcgussem à conclusilo:
16 bilhiic> de loncladas de minério de [erro de allo lcor contendo emmêdiu 66,7% de ft:rro cm base seca,
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA-Goiás)- V. Ex• me permite umu observuçào'l
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Mnrnnhiio)- Com
mui tu honru.
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Alc:\andrr.: Custu, o discurso de V. Ex• é daqueles que, realmente,

Em 1973 já a "AMZA", depois de amplos estudos técnicos c de
viahilitiatie, se havia der.nido pela Ferrovia, pura o transporte inupurtunilladc th: ouvir. Mas cu gostaria de colaborar com V. Ex•
terno c pelo l'orto tie liaqui, localizado nu Ponta da Madeira, para
suhn:LLu.lu para impedir uma injustiça. V. Ex• assinalou que foram
cxpurtaçiio tio minério de ferro da Serra dos Curujás.
os técnkos d" Companhia Moritlional que localizaram as jazidas do
[)c 1(1 para cú, Sr, Presidente, Srs. Senadoresr esta definição tem
minério de ferro. mas, cu gostaria de dar a V, Ex• uma informação:
sitio ohjclo de intcrmitontes criticas o freqUentes discussões, ultimanos idos de I%Z/C.J, os técnicos da SEORTA, o organismo do
mente mais ucentuudas, aos níveis Regional e Nacional, nem sempre
Uuvcrno Fcucral criado para regularização das cachoeiras do Rio
cstrutunu.lus com racionalidade, tumpouco conducentes a benefícios
To~.:antins,
procederam no levantamento daquela região,
cspcdlicamcnh: nu i.ona do ltucaiunas, do Rio Fresco, e, fizeram pan1 o Po1ís.
Truta-se d~: uma campanha organizada com argumentos super·
nwis tio qlll: lm:alili.tr os minérios de ferro que Já existiam, pois
lid:lis c contraditórios, como terei oportunidade de enfatizar e reba·
cncuntruram mltracito. A análise foi mandada proceder na Polônia e
ter. ontie a caréncia de dados misturam-se falhas de cálculo, erros do
foi caracterizado o antracito. Até hoje paira esta dúvida; cm 1967,
uvuliw.;ào, ulicnaçilo de conceito econômico sólido, conrusào de
qm1nuo, com V. Ex•. chegávamos à Cámaru dos Deputados, chamapontos Llc vista, irracionalidade de aproximação e, sobretudo, Sr.
mos i.l atcnçt1o do Governo Federal, c sobretudo para o lt:vantumen·
Prcsic.Jcnt~:, tcmpermnentalismo, üs vezes a pretexto de regional, e de
tu prôprio dos recursos minerais do Ministério das Minas e Energia,
1'~110 cm detrimento da própria região.
para este asrcclo tia questão, porque u análise feita nos Estudos
Com o ubjetivo de tumultuar e confundir pura granjear a opiUnidos davu uquclc mineral como asfaltita, quando havia aquela
niflll pública, m:gou-se os ~:studos técnicos e de viabilidade aprorunan:."1lisc, procedida na Polõniu, que duva como antracito. Então,
dm.lus, <I presentam argumentos que se válidos afetariam igualmente
pus:mm,Js u Uc.:fc:nder, j{l cm 1967, u criação de uma grande siderurgia
os trunsportes hidroviário e ferroviário, e a tudo isto juntam multinaqudH úrca, LJUI.! tem sido objeto, muitas vezes, até de críticas
nm:imwis. trustes, intere~se exclusivo de mincradores, desnacionaligcncrosus por partt: do Senador José Sarncy e, até mesmo~ de
l•n;iio das jazidas, controle absoluto da via, antinacionalismo, c até o
V. Ex•, por entenderem que ali deveria ser o local, por razões outras
minério é nosso, que nada tem a ver nem com hidrovia, nem
que, por certo, V. E.x• enfocari1 cm seu discurso. Mas, de qualquer
1..!0111 l'crro'via c nem com o Porto, num esrorço pedratório contra um
forma, vint.li~:o p:m1 esses unônimos técnicos da SEORTA, vindico e
projeto do mais alio interesso nacional, atitude que só se justifica
n.:ivimlico, como 4Lu:stàc di! justiça, para que conste no discurso de
pclu J'iiiixiio regionul, já a esta ultura, cega ou não querendo ver os
V. b• que eles sim, num trabalho pioneiro, r.zorum mais do que
intcrCsscs ilmiores da Na._:ão brasileiru.
Lh:scllhrir u jazid:1 1.h: minério de ferro: caracterizaram, já cntilo, um
Contra este tipo do polémica que cm nada ajuda, nem a região,
1wvu distrito mineral, naquela rcgiilo, então praticamente isolada do
nem ao Brasil no sou todo, urge tomada tio posição definida do esclanwnc.Jo. Mui to obrigado u V. Ex•
recimento da opinião públicu.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão)- AgraÊ o 4ut: ouso faler, para que, no futuro, não seja acusado de
t.h:~.;o o aparte llc V. Ex.•. que incMporo ao meu pronunciamento.
omissiio num problema de repercussões prorundas na economia
Mas, nobre Senador Benedito Ferreira, cu também, há mais de hrusilcira.
~O mws, lia, de um eminente estudioso de problemas brasileiros, a·
O meu pronunciamcnto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem
dcscrit.;ào c.Jc uma grande jazida de rerro que, pelas características, c nem prctcntioter o cunho da originalidade.
Elo é totio calcado em dados oficiais e extruor.ciuis, muitas das
seria no Sul do Pari•. o que me leva u crer, agora, depois da descoberta tratar-se de: Cmujás.
vct.cs reproduções, rdatórios, estudos, informações, debates promoMas, a história tia mincruçüo diz que foi u Meridional .quem vidos p~:las ~mpresas rc:sponsúveis pela execução do Projeto Carajás,
ticscDhriu, e1n 1967, as jazidas tio forro da Serra de Curujás.
scminúrios I! public:u;ões divc:rsas, acrescidos de sugestões c: críticas
próprias lJUe me permito fazi:·lo, dispensando portanto aspas e
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA-Goiás)- V. Ex• diria mecit•IÇÕcs,
lhor, cntüo, u históriu formal, u história legal, porque eles,
Depois tio conhecer meticulosos estudos sobre o projeto, do
naturulmentc, tomarum a iniciativa de rc:querer a prospecção c a
tomar eonhedmcnto de muito que tem sido publicado pelos que o
lavra. Esse, talvcl, o aspecto, porque a história não escrita- pcrmi·
comb;Jtcm, liqud iJ vontade pura tomar posição, buscado nu análise
ta V. Ex• que eu insista- é essa que acabei do relutar.
tios que profundamente estudaram o assunto, ao invés de à someO SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão)- Pois llwnça dos que se opõem criar ou sugerir alternativas que poderiam
h!.!m, Sr. Presidente, Srs, St:nadorcs, neste último ano, o DNPM
se tornar inimigas da H:cnica e l~:sivas aos interesses nacionais,
aprovou o Relatório de pesquisas, recebendo a AMZA do GoverDito isto, c: pana que se possa iniciar um debute produtivo, i:
no lirusill.!iro u concessão de lavra, em 74, c a imissão de posse das
nccessilriu que se pariu do principal e afirme-se que não poderá
jat.idas, cm 75:
haver exportação tie minério de Curajás som que haja o porto pura
Para estudo uc viabilidade, Engenharia e Construção, faz<· lo. E tnmbém que o porto constitua parto imporluntlssima do
Mcl'idillnal c AMZA assina rum contrato, ampliado, mais adiante, eswdo de viabilidade tio projeto.
pura alruir o projeto o know-how da U.S. Stcel, o du Vale do Rio
Creio que nesta alirmutivu nào vou encontrar, de início, contesDoce.
tações, Som querer viabilizar a velha dificuldade do" colocar o carro
Isto l'oi l'cito 1.:0111 a criação de uma novu Empresa - u Yuluec ;.uJhmtc dos h1.1is", começo o meu pronunciamento pelo porto, c nüo
Scrvi~o;\JS Tl!cn icos Ltúu., l'ormada com 51% de capital da Rio Doce
somente um simples porto, uma vez que a concorrência mundial
Engcnh<Jria c l'lunejumcnto que é uma subsidiária da Vulo do Rio ~.:x.igc l(UC os l'orn~:ccdores de minério disponham de portos capuzes
Doce c 4'J% ti<J U.S.S. Englneers and Consultants, Jnc., subsidiária da Llc utcndcr u navios de 250 mil toneladas ou mais, o que signilica uma
Unlted S. Sleel, ambas com gruntio exporii:ncia no Setor de Mineru- prol'untiitiatie mínima no porto de 23 melros.
çUu.
Essa ~ umu das condi;:ões. pana a assinaturu de contratos de
l'untratuda pela AMZA pura o estudo el'ctivo do viabilidade e vcnúu de minérios u longo pruzo, dai por que é necessário que os
engc1Íiwria uo Projeto Carajús, a Vi\LUEC no poriotio tie um uno
portos tenhum cupucidatie para operar navios desse porte.
apresentou, atruv~s úc 53 rclutúrlos, unálises t~cnicus, comerciais e
TUo importante, porém, quanto 11 capacidade é u confiubilidude
ci.'Dilúmi~.:as, Cllnd'uinUo pela viabilidude cconômicu c rinunccirn dn
c.Jo porttJ, ou seja, u cupacidade do porto cx.portudor carrcgur os seus
c.~ploruc.;ào do minério, num trabalho exnustivo cm que envolv~Ú
navios em quuiL1ucr i:pocu tio ano. Quuntio um comprador do minédl:nmnd:un atL:nçno
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mais do 600 técnicos de 20 empresas brasileiras e ostrpngciras.
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seriedade por parte de todos que têm a

-382rio a~sinu um contrnto com o fornecedor, essa a qualidade que pro~
cura cm primcirL1Iugar.
,\ssim, se um porto~ capai. de operar cm todos os dias do ~mo,
ele tem \00 por cento de cunflabilidadc. 'Nu mercado mundial de
min~rio Je ferro, a b;.ti.xu confiabilidade signitic;.l limitação das expor~
l:tçôcs. pcrdot de rccr.:it;.t, bcm assim pcrdu de mcrcado.
Assim. potrot que um projeto, o Projeto Carajús, por exemplo,
possa tllrnar~sc de lotrgu cscalu cm exporwções, prcciSII oferecer um
porto dotado de ;.lltu conliubilidadc, o ~1ue significa operação con·
tínua Juranh.: lodo o mw.
Foram eslUdados 500 quilômetros da costa Norte do Brasil, d;.t
fut. do rio Parú at~ ü buí•t de Si:io Marcos, no Maranhfm. Apenas dois
lol.!;lis aprc.:scntarmn condições potencialmente fnvor!1veis uo estnbcle·
cimento du porto: a Ilha dos Guarás na foz do Pará e a Ponta da M•·
dcira m1 baía Ut.: Stio Marcos. no Maranhão. Somente nestc:s locais
foi ellCLlntrado próximo ü costa ;.1 profundidade exigida de 23 metro.;,
4UI! ~ o mínimo necessário tt nuvega~ão de grane\dros d~: :!00 mil
tondm.l:1~ para cima.
A llh;.1 dos Guurús na fol do rio Purá, por cstur 200 quilõmctros
111~1is prõxima t.lus ju1.id:1s que a Ponta da M:tdcirn. e pos:-;uir as
rrol'undidadcs exigidas. pod~:ríu, de início, rcpr~:sentur custos infc·
riorcs úc investimento c opcruçrto do meio d~: transporte.
1\.mun feitas anúlis~:s, niio só da fo:t do rio Pará, mas também
t.hl inl\!riur do rin, ul~ a altura de Camctá. Sem dragagem, concluí·
r;~m. sll r~lderíam entrar navios dr.: ut~ 40 mil toneladas. No cntunto,
:1 dr:ttwgcm n~:~.:~:ssúria para uu111entar esse calado estava totalm~:ntc
f'llf:l dr.: ~.:ogit:h,':'to, umo1 vct que o volume :1 dragar atingiu u d~:zcnu:,
dr.: milhilcs dr.: metros cúbicos, pura dois canais li prufundidadc dt.:sc~
jada.

O Sr. Cattctc Pinheiro (ARENA-Parâ)- Permite V, Ex• um
:tparte'!
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão) o ap:trtc :w nobre Scnudor Cuttctc Pinheiro.

l'llll~cdo

O Sr. Cuttctc Pinheiro (ARENA-Paró) - Desejo, inicialmcn·
te. Uitcr, nohrc Senador, que nt'10 pretendo contraditar o discurso de
v. E.\ 11 , Nrlo st:ndo t~l.!nico, cu n[IO poderia ba\uncar.. m~: a ruz~~Jo.
mas prl.!tcndll, permita V, E. . ~. insc.:rir cm seu pronunci:.1mcnto alguns
daLhls que nt~o: parl.!ccm neccssúrios para um estudo mais amplo do
prohk:nw. l[Uc V. b .. \ CLllll inJiscutivd cupuciUadt:. Uiscutc. Com
rcla~:io ú qucstCt~l Lln pnrtu, pm.1 o chamado Proj~:to Can1j.:ís, hd
tr:thallhlS Jc l~~nil!th qui! Jit.~o:mu seguintl.!:
.. C,Jnl

t·da~o"ftll

:1 CLlllstrUt.;rHl dt: um l\1rtu cm Esp:tdane,
impraticabilil\;uJc ~ inviuhjljJ;.u.Jc, !lflll :.1p0io1~
J:.l'i cm ...:irra' ou cm Mgumcntos objctivos, :;fw de
r~:~pllllS:thiliJ:td~o: ap~.:n:1~ lhl VA LU EC, t.: tl!m sidü re!'utaJas
ralr llpinillc~ lÍll ln~litlltLl Notcilln:ll de Pcsquisu Hidroviúri:.l c
dll Dcpanumcllln N~1cionul d~: Portos c Vi~1s Navc~~vds, o~
ór):!tHl~ mais' autllrit.mius ncsses as~unlLIS nu País.~ i>urt.:cc o1
cunri~~[lo til! ~[UI.! US I.!Sludns for<llll insulidentc:a C pOUCO~
Hprol'umladn~ ~.:m dl.!ds:.io de wl importünci:.t par;.1 o Pnis. Hit
X :mos tmh;dlwndl) nn rrl1j~o:to, a Unitcd Stntcs Su~cl, cm
197:!. jú :ISSlld:~da ii Ci:t. Vale do Riu Dol.!c, prumovt.: estudos
c ~lllllcnt~: <11::\Llra, de maneiru muito ~.:strunhúvcl veio i.l públi~
Ctl dit.cr lJUC c:atudos ml~:quados dt.:morariam de tr~s a 4uatru
:ulll."', Entrctanhl, conlll os riscos ~:m c:1usa pudem, numu
cvcmuulnt.:ccssidad~:, s~:r n~o:utralit.ados l.!lllll Jn1gagcns, ühras
~orretiv;.ts Llll com u rcduçnu Jn pllrh: dos navios, cssu
impr..:vidi.:nci:t dlls min~o:r;.1Jores pod~:rú t~o:r contornudos os
:1..,

arÍfllHIÇllC~ di!

~l!ll~ cfcihl~."

I·· 11 qui.! dill.!lll técnkos autnriwd0s nn assunto.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhüo)
Agradcçll a V. 1·.\ 11 pui~ ~uma lll111ra muito gnuu.it.:, Senador Cmtctc
Pinhcirll, inserir 1111 meu db~ursu n :tpartc lJLH: V. Ex•. \:Ulll t;mto
hrilhanti~mu. trat.

O t[UI.! V. Ex~ acubu de ler, salvo enguno, está publicndo nu revís·
tu Portos e Nu\'los, c~ li~.: uutoria do Engenheiro Brusílio Accioly.

O Sr. Cattctc l'lnhoiro (ARENA-Pará)ll:lciunal.

1'::

justumentc dessa

rcvi~ta t~cnica

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Moranhiio) - 1'::
justamente este t~l.!llk:ll que constunt~o:m~:ntc, utruvés da revista
Portos c Nuvios, combate o projeto CurajUs. Foi justamente ele quem
trouxe pun1 :1 Cúnwm dos D!!putados, nu CP! das M ultinucionais,
.:l!cgu~dt.:s nhsolutmncntc dcsn~.:c~:ss:írim'i ao d~:batc sobre o local
purtu;.'1rio par~tll cSi.:Ll:lmcnto do min~rio de Curujás.
O Sr. Cattote Pinheiro (ARENA-Porá) - Mas, baseado na
upinirtn lill ln~tituto Nucional de Pesquisa Hidroviária c no
D..:p:1rtamcnlll N:tdonal de Portos c Vias Nav~g{tvcis. que são
lírg:'to~. ~10 ~1uc nlc parece, inteiramente :'1 ulturu de cntr:u~:m no dcba~
te du problt:nw. porquc st1o órgãos governaml.!nluis.
O SR, ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão) V, Ex•
verú 111:1is ü frcntl.!, s~: tiver a puciênciot d~: acompanhar os meus
argumentos, o L[LIC dizem outros t~cnicos cum mais uutoridude,
JlLlr~Jlll.! cstudar:.~m profundmnente o rrob\ema.
/\. 1111,, dtJS Gu;mh c o canul onde o t.:<lis scriu instnludo for;.~m
~uhmctiUus ~~ ;m;.';lisl.!s por mdo das c.:1rtus disponíveis, visit:1dos por
t~t.:nico~ c Sl>brl.!vo:~dos por aviõ~:s ~.: hclicôpteros.
Evidcth.:itllt-sc a c.xist~ncia de grundt.:s bancos de areia ~.: fort~:s
cnrr~.:ntcs d~: mar~ lli.t região. Isto levantou :.1 suspciw de instabilid;.tdc
do c:tn:d - ll !.!una\ <.los Poções - bem como da própria ilha c dos
buncos. l.:~aa suspdla fl)i conlirmada 1.!111 curtas du Marinha Brotsiki~
r~1 ~ ptlr cnnttllllS com ulidais •.ht Dir~toria de Hidrogralia c Nuvcg•t·
~rto 4uc trah:tlhavam na úrca. Cmnprovou~se que o c~mul ~sujeito a
varia...-llcs c Ul.'lllllllStrou·sc ~o.:it;mdo 'JUC o furo\ construido sobre li
hi.lllCll Llo B<IÍXLI Uo Espadart~o:, por e.'\emplo, chegou a cair vúri;.~:a
vct.c~ 1:111 virtudc da movimentação do banco.
1\ compar:1çr10 Jas cartas batim~trica~ do local, abrangendo um
v:tsto rl!rÍllJO di.! 1\6 i.llliJS, I.!Lllllirllli.lll 01 C.XiSt~ncja de variaçÚCS
~Lihst:.tllL'ii.ll d;t morfolngia do fundo cm torno da ilha dos Guarús. A
úrc.:a ~. na \'crdaUc, Ulll V<IStll col!.!hào d~: areia mold:1do uo sab0r 1..l:.1s
fort~s currcnt~:s de m:tr~.
:\ upinif1n UI.! cmincmcs consultores, t;.mw nadL111:1b quanlll
C\tr,ng.CÍI'tlS, dCI1llllhlftlll qlll.! 1.!\S:lS llh"ii!!'\'~H,/ll::i ~:\\.) .,:tH~~~~~~. •
U Prur~~~~~r Victor MlHla- muilt) dtudo, aliús, rl.!\l) Eng..:nhel·
"'' Bra . . ilitl Accilll,\ - do Instituto dr.: Pesquisas Hidrú~dicas Ua
Lllli\..;r:-idade 1-'..:Ucr:.t\ Li0 Rio Gr:tndt.: Jll Sul. um•t Lli.t~ tll.tiMó
:tttltlrid;td~o:s hra.;i\cira.; na mat~rht,l.\lllC\uiu:
'';\ l!tllhtru~rttl do t..:rminal d;t Ilha dos Gu:trús ~.:omror·
1:1 rh~tl d~.: propt~r~t'l...:s impr..:visivcis."
l\l.1, Vkh1r 1\hltta nf111 di~~c só isso. nuhr~: Sc1H1dor Cmtetc
l'iuhciro. Dis ..c mais. u 4uc l'lli ütnitidll pdL) nobre cngenh~.:irn
Hl':t ... ilitl ;\I.!Cill\,\.
"S~.

htdr;htlit.:tl

f1Lif CllllsiJ..:r:lí,'liCS
~cdim~.:ntl)lô!:!icn,

llUtra~

que n;to as de ~o:~trútcr
11 tcrmir;al

se.: Ucddissc t.\llhii'Liir

twqud~ lll~i.d,

c se as allcr:.IÇÕI.!~ 1ws runJu~ ~:volub~...:m cm
simples ~:studo pura dt.:tcrmin.u- cvcntu:li.;
llll'Llld.~ .. ..:lll'rctiva~ scri:1 e\trcmamcnte kulgLl, compii!XL1 c de
\'Íalltlidallc t~t.:llit.·a UuviLil>SOI,"

~e1111du m;tl~l'tc~l. n

O Sr. Cuttctc Pinheiro (ARENA-Pará)- l'ormite V. Ex• um
;tp<!rtt.•'!
O SR. ALEXA~DRE COSTA (ARENA-M•ranhiio) - Vou
tcrmin:u· a dtat;:h1...:, Jogo apús, Uurd 1.:0111 pr:tzer o upartc u V. E.'\•
"l'tll\l t.:l't.:itu, ta\...:studll C'\igiri;t lcv<U1tamcnto~ c medi~
lhl h1ca\ 1.! TI.!I.!LLI'S~l a modelo rcllut.idll dr.: fundo móvt!l,
t.:uja r~~ul;tgl!lll c c\pltll':t~rtu dt.:llltlmria ;.tlguns :mu~. Tnt.lo
llllldl.!ltl r1.!du1.ido do tipn ~111 c;tuS:I :unes t.lc rcsponUI.!r u
pci')!Litlla~ "u\uc ~.:l'~.:ito dc ilhnt" ~~~rretivas, prcdsa ser rr.:gula~~~cs
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do rura rcprodulir :t história du protótipo durante certo
l!.!mpo. A!.!untcçe lJtH:, em mmlcln reduzido, os agentes natur:ds t~m. furçlls:tm~.:nte, de ser esquematizados, não sendo
I"Hl~sívcl rcprodutir todos os pormenores de sua uvaliitçào no
tcmpo. Quando as vuriaçõcs nas conliguraçõcs do protótipo
sih1 c:ILIS:tdas justamcntc por tais varii.1çàcs dos agentes
hidrúuli~.:ll~, no tempo, resultando scm sentido dcfinido,
torrw-sc impossível regular o muddo,"
Com:I!Uo n ~1partc uo nobre Scnudor Cutll!tc Pinheiro.

O Sr. Caltete Pinheiro (ARENA-Pará) - Protcndia, na
llplll'tunitladc cm 4uc pedi o aparte, dizer que V. Ex• mesmo está
n.:lcmhmndu fatos que mostr:un não ter havido condenação do
Pllrlll Uc Espm.Jarte. Os estudos, que poderiam ser feitos somente cm
Portug:d c 1-lol~ullht. levariam th: tr~s a quatro anos, segundo
;tfirmam liS t~cnicos. Lugo, não houve condenação a Espadarte.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão)- Em
hora algunw. nobre Scn~tdor Cattcte Pinheiro, afirmd que houve
l.!nndenaçi'io a Espad~rtc. Estou fuzendo a unúlise;: dos estudos técni""' ,1uc kv:1r:~111 " VA LU EC a razo r opçüo pelo Porto do ltaqui, na
Pnnl:l dl> Mat..lc:ira.
O Sr. Jarbas l'as-arinho (ARENA-Pará) -

V, Ex• permite

um aparti!'!

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Marnnhõo)- Nobre

estraUu de ferro, o que justilicuria a escolha de porto que não fosse o
Uo litond par:tense'! Esw a colocação do problema inicial pura termos de dis~.:ussfio. A~.:ornpunho, portanto, o desenrolar do raciocínio
de V. Ex• para me rcscrv•tr, diante da generosidade de V. Ex• cm me
concedr.:nUo novos apartes,~ oportunidade: de voltar ao ussunto.

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-MarÚnhiio)- Agra·
det,;o. 1: um:t honra muito grande, nobre Senador Jarbas Passarinho,
vt!r in~crido nu 111cu discur~o o aparte de V, Ex• Eu diria que uqui,
t:1mh~m.~.:omo maranhcnsc, não defendo regionalismos.
O Sr. Jarbas l'ussarlnho (ARENA-Pará)- J:í disse isso.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão)- Nos
meus pronunciamentos desejo sim, trazer a dcbatc projeto já dcfinido para ~JUI.: poss~t :tpmcccr :1 verdade. Esta verdude poderá estar até
com o nobre St:nador Cattctl! Pinheiro, com o Purâ c com V. Ex•.
Clllllll podcr:"1 ~.:star tambêm comigo, e com o Maranhão. Qualquer
4uc scj:t >I solw.;:'1o, cstar[t, sem dúvida nenhuma, com o Brasil.
R.el:ttivarncntc ü rroposiçãu de V. Ex•, respondo tambi:m
pergunt:mdu que interessaria a uma sociedade unóníma, como a
V:tlc do Rio Do~..:c, dci.x:.tr de construir um porto cm Espadarte:, nmis
c~onômko, :tprovcitando uma hidrovia para o seu transporte
inlernu, pum r~tlé-lu duzentos quilómetros mais distuntc,Jú nu Ponta
da M~tddra, no Mumnh:'w, servindo-se de uma ferrovia de cerca de
Jwvcccntl1S quilümctrus que, sem dúvida nenhuma. tem o seu transporte mais caro dtl tJLIC a hidrovia'!

S~:il:ldllr J:1rhus Pas:<~arinl~o. dard cm seguida o aparte a V. Ex•
.1 .. 1. R. Hmnco, nutro grande especialista, assim :-.c manifestou:

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pará)- Permitiria V. Ex•
um:t interrupçüo ligciru'! (Assentimento do orador.)- Apenas para
dilcr, C.\i.tl:.tmcnt~.: Ucntro d~tlinha de raciocínio de V. E"' que, quun"Us d;1dw> m:i11w moslr:un i.t .completa instahilidade, Uo cu cru Minbtm da Edu~açrto, procurei o llH!U coh:ga, Ministro
t;lllltl dll l'unUn nwrinho l.!lllllU das úrc;~ts terrestres da Ilha dos Di:1s Leite, c expli~tuei ~~ S. Ex~ que prccisuv<t cstur informado sobre
(iu~trú~. :\s llltH.Iillc:tc.;lles do fundo marinho, ohscrvadus, tlldtJ p~1nt pod!.!'r mostrar uo nosso povo que os Parlumt:ntares
nw~tram ljlll.: 1.1 ~.::mal entre :1 lllw dos Guurás c o Baixo do par~tenscs c, nu c~tso, eventualmente c: episodicamcnte um dc:les o
bp:ul:1rtc ~:st:'t !.!111 l.:llllStantl.! ~.h:slocamento, possivelmente .Ministro Ue Est~Uo, nfto estaria de braços cruzados diante dos
l.!llll\ varia~ú~.:s cklh::as de su:t pllsiçüo.
intcr!.!sscs de scu Estado, uma vcz que: o assunto liceu muito
'':\ amplituUc llllS deslocamentos d;.t posiçi1o do canal, cmuc.:ilmal. Devo Uiler :t V, Ex• que ouvi isto utí: em pleno sermfi.o,
mesnw no período U~.: vida do porto, é imprevisível, podendo de um~1 das m~liorcs procissões brasileiras, que: i: a do ··círio de
:tl~o:<~nt,;~lr :1 ord~.:m de quilômctros.
N:tJ.arê", l'cita relo nosso Arcebispo, que i: um homem honrado, um
"Os vnlulllCS Je materiais envolvidos nos processos de ' IHlllll!m s~riu c que cstavu ~JbsLllutumente convencido de: que estával!rllSi'to' c scdiml!lll:tc.;fto s~o da ordem incompatível com a llhlS sendo lcsalillS nu solução. Proc.:urei ~.:ntào o Ministro Dias leite
e.\l!tJllibilidadc. quer econlimica, quer física, de dr~tgagcm no c ele Uisse pratil:amcntc u mesmo que V, E.\•, por isso é: que lhe: pedi
~o::tso de Ucrusiçi'w: nu de protcç~o do talude, no caso de cstu nuva intcrvençào. Ele.! me respondeu dcste modo: ••Acha voei:
emsüu.
lJUe u V•tlc do Rio Doce, com ccrcu de ~00 engenheiros, n.acionais c:
"As ~.:umlit,;lh:s "h:s~o:rit~lS llltlStrmn grandes riscos ou mcs- estrangdros, l.!llvolvitlos llll cstuJo dcsse projeto, decidiria pclu
nw impos~ihiliJuUc fisica c e~.:unómicOt para a implantaçtiO de r-.·1m:1nhüo ~t(li.!JHIS porque o Mmanhão seria nutis simpático, ou
um prlljeto de pol'lLl de gntnUe ~.:aladu na ún::t norte d01 Ilha decidiria numa linlw técnica'! E cu rcspondi:- "Acho que seria unut
J, ~~ G u~~ r:h;,"
Sllluçftll de linha t~c.:nic:.t, mas dcscjariu tcl' a convicção de que isso i:
vcrd<~Uc, lnfclit.mcntc, ntto chegamos a cssa convicção porque nos
Tem ~tpart~.: ll llllbrc S~n~1~h11' J:.trbas Pussurinho.
l'ult:tram infunmtções. Espero que, no debatc com V. Ex•, nós a c:! a
O Sr. Jurbas l'assarinho {ARENA-Porá) - Agradeço, nobre chcguL.:mos.
ScnalhH :\lc.\andrc Costa, ~.1 aparte que me d:.í. V. Ex• ununciou
O SR. ALEXANDRE COS'J;A (ARENA-Maronhiio)- Muito
:llJUI, h;i :tlgum tempo, que f"arü1 urna sl!ric de palestras sobre este
ohrigaúo a V. Ex•
.~,.,Uilln. E nú~ sabendo: primeiro o yrau de capacidade de V. Ex•,
E hú que se elugiar uqui nobre Senador Jarbas Passarinho, as
;,1nd:1 nwis rcl'urc.;:tdll pclu prolissào de c:ngenheirl1 c, segundo, a alta
r~.:rresentuçõcs murunhenscs c paraenscs, que durante muilo tempo
~.:nmpnstura ~o:um liU~ se hú cm quulqucr assunto que aqui dc:bt\tc,
c.:alurmn, nf10 ljUiscram trut.er u debate ou chamar à politica proble~ahc.:nhJs t!UC.: V. Ex11, tilnto ~Juan to nós do Pará, ntto gosta'riamos de
mas emincntemcnte t~cnic.:os, cumo cru o escoamento de: ferro da
d:tr :1o seu pnntn de vist:~ ~JtmkJUCr c.:onotuçào lmirrista, que
Scrru dns Carajús. Mas os 4liC o lizcrum, Jizer:tm-no ~.:om dignidade
illlll!SlJUilth:tria a granlicl<~ Uotcma.
c rcspciln.
A Sllros Assllciatcd lntcrnutional, lnc., pronunciou-se da
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhiio) 1:\at:tmcntc!
sl!g.uintc manei r<~:
O Sr. Jarbas Passarinho {ARENA-I'ariÍ)- Nós, do Parit,tum·
h~m tcnws li mcsnw scntim~.:nto. E\c.:cl~nda! Subcmos que, cm

prinu.:i1'l1 \ug.ar. SlliiHlS Sc.:n:tt.hlres pelo Brusil c rcpr~.:scntumos o nosso
l':stadu. r\ nossa t'111ka dúvida I!Stú wlo~.:uda na sc.:~uintc proposição,
llllc c11 lcvuntal'ia: se o:. ptll'lth indil'crcntcmcnlc Sl!rvircm à cxportu\:tu c ~c ll !llll"hl do lih,ral paracnsc cc.:onlHlliLnr ~00 quilómetros de

"N:'tu hú um rudr:'to dct1nitivo de vari:u;ào do fundo.
"A l'alltl úe um padrão de variuçào nus vizinhanças da
lllw dos Guarús tornu impossível prever, com qualquer grau
de conl'ian;;a, o que ucorrcrú no J'uturo. A possibilidade de
d!.!s\tJcumcnttJ do tLdudc do cunul pude tornar inúteis os
"piers" Ue c~u-re~;amento de minérios".
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pura u "picr" p-roposto, este deveria ser lo cu do nu111u Ctrcu onde sc.cspcru l~uc o cu~ul permaneça estável durante o período
de v1da da lllsllllaçao. Tal local pode ser encontrado u
apruximadamenle, li quilômelros (6 milhas) u norle-nor:
deste l..la ilhu dus Gu;m'as. Neste ponto o canal tem aproximaJamellle 2.7quílometros de largura (1,5 milha) e ni1o purece
estar sujdto u mudanças dr{lsticus num futuro previsível. Este
lucal é considerado apropriado para a instalação do "pier".
1\ cmu.:lusrto linul. tendo li!lll vista certos argumentos técnicos
Jcv;.Jntw.Jos, núu p0dcriu ser outra senão, a de que o canal ao nortc de
Gumús, onde se pretendia instalar as docas cru inadequado à Jocalit.w.;tlu Uus instaluçõcs portuárias.
Entretanto, Senhor Presidente c Srs. Senadores, para acautelar
J'hlssivcis incompn:cnslh:s - c até naturais incompreensões - que
agoru se m.•nifcstam, por ser a solução mais próxima das minas, u
ilha dos Guarú~ continuou a ser estudadu, desta vez para a possível
constru..;fao de um terminal ofi·shore. A hipótese em estudo
~.:umpr..:endi:.t u cnnstruçtio dus docas cm local o mais cstúvcl possível,
sendu ligm.ias it terra por meio de UJni.l correia transportadora,
instnlulla sobre uma pllnte t.',\111 cerc~t de li quilômetros de extensão,
Os navios serimn carn:,gados plcnumcnte expostos à açtto das ondas,
de tu! formu que a oper:.u.;tt\.1 devcriu se-r interrompida durunte os
períodos de ress;.ac<t. Numa situação assim, por mais que se queira, é
impussivd proteger um .:ai~ contra u açào das ondas, desde que é
ahsulutamente fora de ~ogitaçào construir molhes ou quebra.. m<~rcs,
Um e.<~mplo oe l~rminal off·shore ó aqucl~ que existe cm Porl
l.:Jtta. 11<1 Tasm:lniu, Austr{tlia. Ali, porém, o comprimento d~t
curn:i<t é Ue apenas 1.!:~00 metros, quundo, nos Guarús seria de onze
quilómetros: enyuanto o volume anual exportado ~de apenas dois
milhlics de toneladas, quando a YALUEC ou a Vale do Rio Doce
pretendem exportar 50 milhões de toneladas anuais de minório de
ferro. AUcmuis, quundo sobrevém a ressaca, o carregamento é
interrompido.
Na Ilha dos Gu.tr::ís, porém, o comprimento da correia seria de
li <.JUilômetros, enquanto o volume unual previsto a plena carga está
em 50 milhões de toneladas de mini:rio, o que significa dois navios
pordiu.
Comparando, chegou-se 11 conclusão de que o terminal offshorc, nas condições da Ilha dos Guarás não será viável.
A Ilha dos Guarús, por mais que se fizesse, c nu verdade roi
!'ciw. ni1o apresentou solução portuáriu adequada à escala do
Projeto Caruj{ts. Este, t1 vista dessas ralÕes, se tivesse como porto de
es~.:uamcnto a Ilha dos Guurús, seria classilicudo pelos compradores
de míni:rio como um !'ornceedor não confiável, pelas dificuldades de
aprcscnlllr continuidade de produção e sem permitir ampliar a escala
de ~.:rcscimcntu neccssúriu.
Na l'nnla da Madeira, de modo lolulmenle diverso, o porto
lkmh1 cm ~ocul ubrigudo, no interior da baía de São Marcos,
pmh:ndo operar o uno inteiro sem interrupções, portanto com 100
pnr ecntn de cnnliabilídade. O canal siluudo em rrenle ao local do
pnrtll tem prol'undidudes superiores a 27 metros, o que permite
operar navios de JOO u 350 mil toneladas durante prulicumcnle o uno
intciru. Ali:m disso o local orercce ultu confiubilidude porque i:
protegido ~.;untru a uçUo dus ondas que incidem no qundruntc norte ..
nnrdcstc.:, guruntindo ulla .clicii!ncia ao porto,
Sõ islo, Sr. Presidente. scriu o ncccssúrio para encerrar u
comparaçt1o. Mas a l'ontu du Muddru ofereceu vantagem adicional
de cslur a lO tfllilúmetros da Cidade de Sào Luis, da qual lerá upoio
urhanu, n L!UC niio ucontcccrin na Ilha dos Guarás, que é uma lona
inteiramente dcsuhitudu.
A Ponta lia Madciru dispõe, nu ún:u do cais, de umu profun ..
úilJ:uJc de '27 metros, L!UC permite o acesso dos maiores gruncleiros
sem nccessil1ul1e de úrugugem que C, sem dúvidu nenhuma, umu des ..
pesa permanente nus portos, O porto tetn um canul de acesso
natural, cum lurg.uru nilo inferior u 1,8 quilOmetro, o que constituí o

nec~~súrhl

a nuvcgu..;fto sem rebocadores. A huciu de cvoluçtto d1h 1111 •
tem dimensô~.:s mtturuis superiore-s ao mínimo exigido, que é de
1.-1 quilómetro. de di:'lmetru. As marés ~1\tns utingcm o nívclmú1\inw
de 7 melros nc."ila úrcu.
O h.:rn.:thl llit Ponta U~t M•tdciru, levemente onduludo. of'crcl.'C
~lll:l~ C~li.Jdit.;ôcs p:~r'.' l'unduçôcs. A á.rea disponível 'é sulidcnle para ns
•nstal:l~lleS purtunnas c de bencfiewmcnto, ao nível de cxportuçito
prcvbto. com reservas Jiara expansUo futura. Dois pontos de
:ttl':tc:t~ào scrüo construidos c cadu um deles poderá ueolhcr nuvios
de al" .150.000 toneladas. O minério scrú carregado por dois
shlplondors, com capacidade pura 16,000 loncludus por horu cudu
um.
Dcscenws a essus minücías nu descrição das caructcristicas da
Ponta Ua !\laUeiru, para Uemonstrar as vantugens locacionuis da·
{trca, n:'1u st'l p:tra cfeitl.l compurutivo interno, como internucionul.
,\s caract~:risticas du Ponta da Madeira permitirão a essa árcu
enfrent:tr I.!LIIll \IUiltagcm u concorrência de outros portos e;.. portado ..
r~.:s de minério, no LIUC tunglj, cm primeiro lugar, à permanência dl.ls
navios no purlo. EnL1uanto, em Narvik, o lctnpL1 médio puru 0
c:trrcg:tmcnlll de um navio é de 2,H dias, esse tempo serà de upenus
1.1 di:tnu porto úo Projeto Curujás, nu Ponta d~ M;,tdeiru,
O porto da' Punt:t U:a Madeira será, desse modo, o segundo muis
.r{tpido dll IIILIIH.Iu, f:ttor de importUncia pura o dimensionamento dos
custos de prm.luçtw dn minério exportado.
Sr. Presidente, Srs. Scnullorcs.
Pro'.!ununos traçur um painel, tulvez não sulicicntementc breve,
Ocorre 'llle, sendo o porto a etapa búsíca de qualquer processo de
C\portat.;i'tu, havia ;.tnccessidadc de purtir desse aspecto fundamental,
ao inv.::s d..: encuminlmr a discussão para assuntos uccssóríos, o l.jUC
tem contlu;.ido o Projeto C:trajás a uma polêmicu do pormenor,
estjuecidu o nutis importante de todos os seus aspectos.
/\ cumpuru..;tw dos locais iniciu\mcnte cscolhidcs c as etapas
pnstcriores de peSl!Uisa e estudo de.: cuda uma das soluções tem sido,
pelos que criticam, sempre postergada, buscando-se discutir u
:tltern:~tiva ferrovia versus hillroviu, causando tumulto e confusão no
espírito dos que desconhecem o problcmu.
PHr:t c\rortar, husicamente, i; nccessáriu u existência de um
porto cnt cotH.ihile~ Lle enl'rcnwr u concorrência, c duda a dimensUo
do ProjctLI Curajús, Lllle tcndcrú u crescer com o tt:mpo, de modo ljUc
pratic:nnente represente idêntica LJUantidade hoje;: cxportudu pelo
País. o únh.:u pnrto dtt r~.:,gitto em condiçõ~:s paru atender, sem riscos,
:1~ e~igências é o da Ponta da Mudciru.
Dissemos, de inicio. Sr. Preside-nte, não pretendermos dispor,
por intdrt>, da uriginalidalle. Daí utilizarmos levantumcntos lécnicos
fidcdignns. que comrrovum, lurgmncntc, que u soluçtao encontrmht é
:t LJUI! nwi~ int-t:ressu lt cconomiu c uo interesse mtcional, pelas
perspectivas que i.lprescnta.
Nttu propomos alternativa 4ue nUo a j~·, definida, exuustivamentc estudada, nu Llual estão comprometidas c:mprt:sas de largu
exreril:ncia lntermt e nu cxtc=rior, e que, acreditumos assim, nu medida em LIUC dcscnvulvcrmn o projeto, nlio poderium c.:stur dispostas u
esbanjar recursos. Repetir ~1gora, como querem, ulguns, lodo eslic cu ..
minlm. é improl'icuo, pois seria duplicar um estudo concluído, c
dcspenUer em dobro recursos que podem ser pcrl'eitumcntc utilizudos
nas fuscs nccessúrius e posteriores do Projeto Carajús. Qualquer
delonga agor:.t signilica, sem dúvidu nenhuma, a perda de divisus
impurt<ttllíssinms paru o Pais c ucrcditumos que ninguém, cm sã
consciência, cstcju dctcr111inudo a isso.
Recolm::ar u questão, atendendo a interesses purumcntc
regionulistas, Sr. Presidente, é condu;dr a discussão do Projeto Curaj:h a um impuss~.: dcsnccl!ssúrio a esta ulturu, pois condu~irú à mesma
re.~postu que procuramos, nesta turdc, dcrnonstrur.
Os dados técnicos aí estão, Stto irn:futúvcis. O Projeto Curují1s
nitu pude, nestu ulluru, purnr paru atender u sentimt:ntos
regionalistas, lJllC, nu fundo, sào ucdtúvcis, Sr. Presidente, Srs.
Senadores nuts, no caso, não reprcscntum os h:gltimos interesses
nuciunuis.
\'im~
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o Sr. Catlete Pinheiro (ARENA- Pará.)- Permite V.

Ex• um

~1partc'l

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA Durei o aparte a V. Ex•

Maranhão.) -

O Sr. Catlete Pinheiro (ARENA - Pará.) - Justamente
quando V. Ex• faz um apelo, que não nos deixemos levar por
sentimentalismos regionais ou regionalistas, julgo oportuno repetir
palavras do Engenheiro Tupy Porto, a meu ver, profissional com
autoridade para discutir problemas dessa natureza:

I
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"... qualquer precipitação na utilização parcial do
miní:rio de Carajás, fora de uma visão integrada de aproveita·
menta, ainda que para atender a programas de exportação de
miní:rio de ferro, poderá prejudicar seriamente o apre·
veitamento integrado desejável e onerar definitivamente o
País com soluções deafogadilho que exijam altíssimos investi·
mentes."
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA Agradeço mais uma vez ...

Maranhão.) -

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - Pará,) - Bsimplesmente
para concordar com V. Ex• de que não deve haver, na discussão do
assunto, qualquer dose de sentimentalismo e que devemos ouvir,
tambt:m, a palavra de técnicos que, a meu ver, merecem essa consideração, como o Dr. Tup~ Porto.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- Maranhão.)- Não
tenho dúvidas de que ele merece. Conheço seus trabalhos sobre o
problema. Quando do meu próximo pronunciamento, uma vez que
meu tempo está esgotado, terei oportunidade de rebater os seus
argumentos que, com o maior respeito, nada me convenceram.
Voltarei ao assunto, possivelmente na próxima semana, uma vez
que o tempo- o inimigo- só me permitiu discorrer sobre o Porto.
Nessa oportunidade, muito me honraria a presença de V. Ex• para a
continuação do debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pula·
vra ao nobre Senadcr Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- Goiás. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Há poucos dias, a sensibilidade de Sua Excelência o Senhor Pre·
sidentc da República, aliada a sua qualidade de colocar problemas
dos mais si:rios desta Nação, despretensiosamente, fez com que Sua
Excelência, no instante em que recebia vários estudantes univcrsi·
tários, salvo engano, do seu Estado, o Rio Grande do Sul, fizesse
menção a um dos mais si:rios problemas deste País.
Ainda há pouco, Sr. Presidente, este Plenário, numa decisuo que
reputamos histórica, aprovou um projeto que visa dar cobertura ao
menor abandonudo atravi:s dos recursos da Loteria Esportiva.
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Srs. Senadores, falou do problema do velho, do problema do homem idoso
que, sem dúvida nenhuma, trata-se de um dos problemus mais sérios
do mundo contcmpordnco, seja na empresa privada, seja na empresu
estatal. Em boa horn mesmo, dizemos, Sua Excelência, o Senhor Presidente du Repúblien, dá o primeiro passo nu abordagem do problema. E no Brasil, verdade se diga, ele existe c existe com cores verdadeiramente negras. Há, de parte da empresa privada, uma ver·
dudciru discriminação, não diria contra os homens idosos, mas até
com os homens de mciu-idude, E, lamentavelmente, uti! as emprcsus
estutuis agem fazendo essa discriminação injusta, ilegal e, por todos
os títulos descabida, Sr. Presidente.
Neste País, um homem ou umn mulher que passou dos 35 nnos
começa u cntrur, ncccssurinmcnte, nu fuixu da murginulidudc no
merendo de trnbnlho. Os cientistns que têm unulisndo o problema,

cm todo o mundo, são unânimes cm afirmar que se tem subestimado
a importância que uma atividudc adequada representa para ii
situação e a expectativa de vida dos homens de mais idade. A ver·
dade i: que o lugar ao sol do homem mais idoso ainda estú por ser
ocupado, no Brasil. Daí a importância da fala de Sua Excelência o
Senhor Presidente da República. Os cientistas que pesquisam o
problema, notadamente na Alemanha, Sr. Presidente, chegaram à
conclusiio de que os homens de meia-idade e os mais idosos - e aí
são palavras c conclusões da pesquisa- dispõem de maior cxperiên·
cia, de melhores conhecimentos especializados, maior interesse pelo
trabalho, disposição para o desempenho da tarefa, meticulosidade e
autonomia, c, sobretudo, são mais fii:is à empresa. Igualmente, Sr.
Presidente c Srs. Senadores, pesquisas realizadas nos Estudos Unidos
e cm vários outros puiscs da Europa, concluem exatamentc como
concluiu a pesquisa alemã. Não é normal c nem 6 passível de elimina~
ção do mercado de trabalho o homem, pelo simples fato de ele cst<~r
mais ídoso.
·
O que não diríamos nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no caso
brasileiro, cm que não abundam homens de formação profissional'/
Aliás, a sermos realistas, faltam-nos. muitos profissionais de nível mé~
dio. Para qualquer profissão que tomemos, temos exemplos a dar. Se
i: verdade que faltam médicos no território brasileiro, temos a dar
dois exemplos: existem três mil mi:dicos em Brasilia para, no máximo, 300 enfermeiros; na Capital de meu Estado existem 800 médicos
pura IOO·ou 120 enfermeiros que concluem o curso. Em qualquer
Unidade da Federação que tomemos, existe um número superior de
engenheiros ao dC operários especializados em assentamento de pasti~
lhas, ao de operários especializados como .armadores ou qualquer
outro tit<O profissional de nível médio. Esta é" realidade profissional
que não nos permite o luxo de marginalizar o homem tão-somente
porque ele atingiu a idade superior a 35 anos ou 40 anos, como lamentavelmente acontece.
No caso brasileiro, quando não í; marginalizado, o homem muis
idoso está scmpre na expectativa de, no dia seguinte, perder seu tra~
bulho e, evidentemente:, diante de uma expectativa dcssa nutureza, o
scu rendimento tem de cair, c: tem de cair substancialmcnre. Por isso,
tem muita importância a fala de Sua Exceléncia o Senhor Presidente
da República, no instante em que aborda, ainda que superlicial·
mente, o problema do trabalhador mais idoso.
E praza aos céus Sr. Presidente, Srs. Senadores, que haja
desdobramentos na fala governamental; praza aos ci:us que a simples
fala governamental possa sensibilizar, de plano, as empresas estatais
para que elns não continuem agindo como algumas, marginalizando
0 homem que tenha trinta e cinco ou mais anos, quando do rccru~
tamcnto do pessoal. 1:: evidente que esse estado de coisas, ~ evidente
que essa ausência de ação governamental vai criando, dia a dia, um
batalhão de rovoltados que, aptos para o trabalho, estão marginal i·
zudos. E o que: é mais sério. muitos com cxpcriéncia que o Br.tsil não
pode se dar ao luxo de dispensar, Sr. Presidente, Que a fala, repito,
de Sun Excclt:nciu o Scnhor Presidente da República, tenha os seus
desdobramentos: que o Sr. Ministro do Trabalho, cssu liguru cxtr;.tor~
diniLria c humana que~ o Ministro Arnaldo Pricto, se debruce sobre
0 problema e encontre a solução correta c: justa.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
0 SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Orestes Quérciu.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Silo Paulo. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia de hoje, dezenas de dirigentes sindicuis dos baud1rios dtl
Estudo de Sfto P>Julo estilo percorn:ndo Brasília. Estiveram no Con~
grcsso, no Palúcio do P\unullo c em diversos Ministérios, com o
objctivo dc conseguir um rcnjuste s>Jiarial de acordo com a imposi·
ção do momento, com a imposiç1io do custo de vida, com a imposi~
ç1io da rcalid~tdc cconõmicu deste Pais. Trouxeram esses lideres sin~
dica is um u·abalho escrito, dirigido ao Presidente Ernesto Geiscl e
subscrito pda Fedcraçfto dos Emprcg;.1dos cm Eslabc\ecimcnttJS
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oportunidade deste trabalho, que traduz a realidade imposto pelo
política salarial do Governo e a situação dos trabalhadores .deste
País. pretendo ler, Sr. Presidente, esta manifestação subscrito pelo
Presidente daquela Federação, Sr. Jesus de Nuzarcth Bi1.zioli:
"São Paulo, 16 de setembro de 1975.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
General Ernesto Gcisel·
No momento em que se empenham cm campanha
colctiva, para a obtençiio de um reajuste salarial, necessário
para o suprimento de seu orçamento familiar, e de melhores
condições de trabalho, os bancários c demais empregados em
estabelecimentos de crédito nos Estados de Sãó Paulo c Mato
Grosso, representados por suas respectivos entidades sindicais, sentem-se honrados em se dirigir à presença de Vossa
Excelência, com muito respeito, paro apresentar-lhe alguns
dos mais cruciantes problemas que os afligem e solicitar-lhe o
equacionamento de sua solução.
De início, devem reconhecer, com toda a justiça, os
evidentes esforços de Vossa Excclõncia, Senhor Presidente, e
dos sr.:us dignos colaboradores mais diretos, no sentido de
dar-se maior tnfase ao setor a·dministrativo ~clacionado,
dircta ou indiretomente, com os trabalhadores brasileiros,
com a adoção de uma política social de desenvolvimento integrado. Reconhecem, tambí:m, as dificuldades que se
''"tepõem à imediata consecução do desiderato do Governo,
oriundas tanto de fatores económicos de origem externa,
comó de natureza interna. Altm disso, compenetram-se,
igualmente, da existência de dificuldades impostas por
problemas cndí:micos regionais, inerentes ao próprio estágio
do subdcsl.!nvo\vimcnto. Todavia, acham oportuno lembrar
qUt: somente haverá desenvolvimento econômico e social
com a integração d'os trabalhadores c com a sua porticiP.ação
equitativa nos rcsultndos económicos da produção. Vale di~cr qut: os signatfarios só t:ntendem o desenvolvimento
consubswnciado no progresso social.
Não se pode negar o desenvolvimento económico do
Puís, nos últimos anos, espt:cialmentc na área industrial.
Mas, infelizmente, os trabalhadores ti':m sido marginalizados
dos resultados econômicos do desenvolvimento, embora não
se possa negar a sua participação efetiva, com trabalho, inteli·

gl!ncia c túcnica, no avanço da economia brasileira.
Em contrastt: com o dt:senvolvimento da economia brasileira c com o aumento progressivo do Produto Nacional
Bruto, ncumulado em bcnelicio de pequena parcela da
sociedade, a remuneração do trabalho sofreu uma violenta
rcduçUo no seu poder aquisitivo, gerando uma situação de
verd"dcira nngústia, insustentável para os trabalhadores em
geral t:, no cn.so especial, p:ua os bancários, visto que a sua
única fontt: de renda jú não busta para suprir as despesas de
·"cu orct1mcnto·familiur.
t\ Politicn Salarial implantada a partir do 1965, com o
prtlpósito de ~.:omhutcr a inflação, na vc:rdade é a princip~l
rcsponsúvel pela redução do salário real. Outro. fator dctermiJWiltl! dl!ssa ocorrên~r.:iu é u implantação do reg1me contratual
do Fundo tlc Guruntia du Tompo de Serviço, nu medida cm
~llle l'avurccc a rotutividadc de empregos c possibilita aos e~
pn:gmlorcs .a dispcnsa de empregados que percebem su\âr~os
mais !!l~.:vados c: u sua substituição por outros com sulános
m~-:1wr~.:~. Contribui, também, indiretamt:ntc, pura u reduçilo
llll salúrio r~.::d dos tnibulhudurc:s u prcstução de serviços utru·
v~~ de empre~•1s locadorus de mlio-dc-obra, em curúter pcrma·
nent~.:. Ess~.: sistema dc.:svinculu o cmprcgndo da cmprt:su
hunmlora di.! serviços c: u subtrai dos bcncfícios dus normas
cul~.:tiv:~s li~.: trabalho, A Lei nl' 6.019, de 3-J-1974, que regula
it mat~ria ~.: ~.:stabcl~.:c~.: o praw múximo de três 111cscs paru a

prcstuçào de serviço temporário, infelizmente, não é obscr·
vada por falta de fiscalização,
t\ abertura salarial anunciada pelo Governo, que mani;
fcstou o seu desejo de aumentar o poder ~quisitivo dos trabalhadores c que se concretizou na Lei n• 6, 147, de 29-11-1974,
data venla, não atingiu os seus objetivos,
Com efeito, analisando-se os seus resultados práticos,
não se compreende como as taxas de reajuste salarial, decretadas pelo Poder Executivo, venham decrescendo de 43%
(quurc=ntu três por cento), que foi a de janeiro do corrente
ano, mi':s-a-mi':s, chegando a 34% (trinta c quatro por cento)
no mês de agosto, o que equivale a uma redução percentual
de 9% (nove por cento), durante esse interregno. Entretanto,
nesse mesmO período, o custo de vida continuou a subir,
acentuando-se o agravamento do processo inflacionário.
No caso específico dos bancários, deve-se lembrar que
não foram eles beneficiados com o reajustamento salarial
antecipado de 10% (dez por cento) (abono de emergência),
instituído pela mesma lei, a partir de I• de dezembro de
1974, 1'

e

(Lei sancionada alguns dias antes das eleições, de iniciativa do Senador Carvalho Pinto)
"Esse bcnelicio foi outorgado apenas aos trabalhadores
que tiveram seus salários reajustados no período compreendido en~rc 1• de janeiro c30 de junho de 1974. Com isso, a lei
feriu o princípio de isonomia ou de igualdade perante a lei,
consagrado na Constituição Federal, e desajustou a hierarquia salarial no conjunto dos categorias profissionais, como
medida de eqUidade social, prevista no art, 2•, alínea e, da L~i
n•4.725, de 13-7-1965, com a redução dada por normas lcga1s
posteriores.
Os bancários pleitcam um reajustamento salarial de 50%
(cinqUenta por cento), que os empregadores, banqueiros,
relutam cm conceder, sob o pretexto de que estão condicionados, rigorosamente·, à observância das normas integrantes
da Politica Salarial do Governo,
Mas os dados estatísticos apresentam violento contraste
com os fatores de reajuste 'salarial obtidos através da aplicação das normas da Política Salarial. O Departamento lntersindical de Estatística c Estudos Sócio-Económicos
(DIEESE) cm estudo específico, concluiu que "para que o
salúrio vohusst: ao mesmo poder de compra de 1964, seria
necessário um reajuste de 81%", E, para que cm 1975 o
salúrio da cutegoria dos bancários passassem a incorporar os
aumentos da produtividade havidos no período, seria necessário um rcujustc de 202% (duzentos e dois por cento),
Não mencionou o referido órgão ti':cnico a integração,
no salário da categoria, da parcela de lucratividadc sctorial,
prcvistu no§ I• do art. 2• da Lei n• 4.725, de 13-7-1965. Nes~e
ouso, o restabelecimento do poder de compra do saláno
implicuriu cm reajuste ainda mais elevado. .
f:: pucífico na comunidade das nações civilizadas o reconhecimento c a atribuição do salário justo, que propicie ao
trubnllwdor c à sua familin uma existência compatível com a
dignidudc humunu. Tanto assim que a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, subscrita pelo Brasil, no seu Artigo
XXIII, n• 3, diz o seguinte:
"Todo homem que trabalha tem direito a umu
rcmuncruçiio justa c satisfatória que lhe assegure,
ussim como ft suu família, uma ~:xisti:ncia compatível
1.:0111 u dignidade humana, e a que se acrcscenturi'io, se
ne~o:ess:'lrio, outros meios de proteçilo social."
t\ ·constituição Fcdorul, consubstunciuda na Emenda
Constitucionul n• I, do 17 de outubro de 1969, preconiza,
com o desenvolvimento nucional, u reulizuçl\o du justiçu
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de dignidade humana, c na função social da propriedade,
Nesse sentido, u Constituição Fcderul, no seu urt, 160, caput,
c respectivos incisos 11 c III, diz:
"A ordem cconõmicu c social tem por fim realizar o dcscnvolvimcnlo nacional c a justiça social,
com base nos seguintes princípios:
li- valorização do trabalho como condição da
dignidade humana;
III- função social da propriedade;",
E, no seu art, 165, caput, u Constituição consagra o princípio legal da manutenção c da defesa do processo social, nos
seguintes termos:
"A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos, além de-outros que, nos termos da
lei, visem à melhoria de sua condição social: " (grifamos).
No momento, tornou-se claro que não estão sendo atendidos, plenamente, os princípios constitucionais de valoriI.UI'iio do trabalho c de progresso social.
Antes do reajuste de 1975, o salário real dos bancários
dos Estudos de São Paulo e Mato Grosso representa, apenas,
55% (cinqUenta c cinco por cento) do seu valor (poder
aquisitivo) correspondente ao ano de 1974, segundo o
DIEESE.
O resíduo inflacionário (previsão da inflação no ano da
vigi:nciu da norma colctivu) não tem sido aplicado corretamente, de modo a manter o poder de compra do salário real.
Nu sistemática da atuul Política Salarial, os reajustes
somente são permitidos após o transcurso de um ano de vigónciu da norma colctivu, qualquer que seja o índice do surto
inflacionário, ou do aumento do custo de vida, A vigóncia
mínima de um ano de norma coletiva torna obrigatória a
estagnação do salário nominal no período, enquanto o salário real sofre a redução gradativa c proporcional ao aumento
do custo de vida, c..>stc: verificado mês a mês, ou mesmo em
menor tempo.
A solução ideal seria o controle rigoroso do custo de
vida. Contudo, foi encontrada a fórmula mágica para a
contenção dos reujustc:s salariais, mas os aumc:ntos dos
preços da alimentação, do vestuário, do aluguel, dos serviços,
dos bens de consumo, em geral, são consentidos, periodicamente, quagdo não são liberados,
Aliás, deve-se: n:conhecc:r que, no momt:nto, patriótico e
corajoso ato de Vossa Excelência impediu o aumento dos preços da gusolinu que, se permitido, teria, fatalmente, gravc:s
desdobramentos, consubstanciadps em imprevisivcis altas do
custo de vida (slc.)
Entrementes, a Lei n' 6.147, de 29 de novembro de 1974,
exauriu, por completo a liberdade de contratação entre as
partes nu cclcbruçuo de convenções coletivas de trabalho,
bem como anulou a compctôncia normativa da Justiça do
Trabalho, no julgamento dos dissidios coletivos, consagrados
pela Cunstiluiçilo Federal, no seu art, 142, §i'.
Nilo desconhecem os bancários as dificuldades com que
Vossu Excclênciu c: sc:u Governo se: depuram, no momento
lttuul, puru muntc:r-sc o .índice de c:xpansüo cconômicu do
Puis c usscgurur-sc a participação da classe trubulhudoru nos
seus resultados. Mas dc:scjuriu lembrar u Vossa Excelência
lJUC o poder uquisitivo do povo c, pois, du classe ussuluriada,
constituindo-se cm cupucidUde consumidora e usu{triu do
mercado interno, i: futor primor"dial para a consolidaçilo do
d~:scnvolvimento cconômico du NuçUo,

Assim, em fucc do exposto, as bancários e demais'
cmprcgudos cm cstabeh:cimcntos de: crédito nos Estados de
Sfio Paulo c Muto Grosso solicitam, respeitosamente:, de
Vossa Excelência us seguintes providências:
a) autorizuçào puna um rc:ajustumento salarial cOmpatível com as suas ncccssidadcs e as de suas famílias, de modo
que o poder aquisitivo da remuneração de seu trabalbo seja
restabelecido;
b) contenção drástica do custo de vida, para que o
reajustamento salariul não vc:nha a sc:r anulado progressivamente:
c) rcstabclc:cimt:nto da livre: contratação entre as entidades rcprcsentativus de: empregados c: empregadores, nos casos
de convenções ou acordos colctivos de trabalho;
d) restabelecimento da compctí:ncia normativa da Justiça do Trubalbo no julgamento dos dissidios colctivos;
e) restabelecimento da estabilidade no emprego, como
medida de segurança social e de defesa do aperfeiçoamento
das condições de trabalho;
f) proibição da locação de mão-de-obra, cm caráter
permanente, atravós das chamadas empresas de trabalho
tcmporúrio c fiscalização rigorosa dessa modalidade de
contmto de trabalho, inclusive cm relação ao cumprimento
. da Lei "'' 6, 14 7;
g) medidas de carátcr normativo, no sentido de impedirse a rotatividade da mão-de-obra.
Confiantes nu sensibilidade bumana c patriótica de
Vossa Cxcclí':ncia às nossas ponderações e sugc:stões, os
buncários c demais empregados c:m estabelecimentos de créditos dos Estados de São Paulo e Mato Grosso apresentam-lhe,
bc:m como aos seus dignos colaboradorc:s mais diretos, votos
de l'clicidadc pessoal c protestos de alto apreço c respeitosa
consid~ração, uliados lls suas mais efusivas ~ patrióticas
suuduçõ~:s sindiculísticas.
Respeitosamente,
Jesus de Nazareth Bizzioll, Presidente da Federação dos
Empregados cm Estabelecimentos Bancários dos Estados de
São Puulo e Mala Grosso, reprc:sentando os Sindicatos
liliados da cutegoria.
A Sua Excclóncia o Senhor
GENERAL ERNESTO GEISEL
Dignissimo Prcsidcntc da República
Federativa do Brusil.
l'rc'Sidôncia da República
l'alitcio do l'hmalto
Sr. Presidente, apenas quis ler os argumentos delineados pela
Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos
Estados de Slio Paulo c Muto Grosso, porque eles são a expressão de
uma realidade enfrentada por todos os trabalhadores brasileiros, por
todos aqueles dependentes de salário e que percebem o crescimento
cconômico du Nuçào brasileira, mas, ao mesmo tempo, sc:ntem que:
este crescimento econõmico do Brasil não significa, para a classe assulariudu, puru os trabalhadores, mdhores dias, através de mais justos c dignos sullarios.
Estus, Sr. l,n:sidcntc:, as paluvrus que desejava proferir. (Multo
bem!)
O SR. !>RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavru uo nobre Sc:nador VusconCelos Torres,
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA-Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsilo do orador.) - Sr. '
Presidente, Srs. Senadores:
Nu última audií:nciu que tive com o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, cm determinado momento, dado o ambiente de franca cordiulidudc, pedi licença a Sua Excclí:ncia para dizer ~
que sentiu. E me disse o Chefe da Naçilo: "Pode falar à vontade,

-388Senador. Eu pr~.:dso ouvir Ll que se está passunjo no Estado do Rio",
Emün. ;.tpresemci :1 Sua Ex.ceiC:neiu um rclntória verbal sobre
d~.:termin;.!dos problemas de ordem econômicu c politica.
J:'l não me avisto com o eminente Chefe do Governo há mais de
um 111ês, mas, rch:mbrnndo o episódio, daqui repito a frase:
"Prl'":-.iJt..:ntc Erncsltl Gdsc!, peço licenÇa a Vossa Excelênciu para
dit...:r a vcrúade c transmitir-lhe o que se estú passando de grnve no
btadll dn Rio Je Janeiro, no que diz respeito à pesca e à ugricultur:l".

Quuntu <'1 :tgriculturu, no :;c:tor primário da nossa atividade- a
ll)!roindústria ;.tçuc<Jrt:ira - rc:pctidas vezes tenho assomado a esta
lrihuna par;t alertar c pedir providências, tis vezes um pouco cus"iiiHira, no blllll sentido da palavra, c, de outras feitas, manifestando
a c:-.r1cranç:~ Uc soluç[tO paru angustiantes probli:mas, que não mais
;IIIJ:!Lhtiant~:, pllflJUC dcsesperam o lavrador.
P~.:rmita Dcu:-. que I!U esteja errado. Não quero fazer profecias,
ma:-., <t .:nntillll:tr u qui.! se h:m vcrificudo, breve vamos passar pCio
\'t.:\:tl'lle dc ter lJUC importar açúcar. Sr. Prcsidcr:1te- seria de trcmenLI~I~ ~:.:unst:qül:nd;ls, sem fuh1r no de;:sprcstígfo que isto signilicaria.
Quando, dc uma v...:z, tivemos que importar feijão preto do Mexicocu cra D~.:pul<u.Jn ICdt:nd no Palácio Tiradentes- c inclusive feijão
podre, por um comcrdante grego denunciado por mim, àquela épo.:a • .:um nome;:, sobrenome c cndercço. Isso a respcito do feijão.
novamente pedindo licença ao Presidente Ernesto
que a pesca no E~tudo do Rio de
·
Comü ~ tristt.: pan1 mim, Senador pela Aliança Renovadora Na·
i.:innal, seu andarilhu, scu caixdro-viajuntc no Estado do Rio,
in tcg rado nu doutrina c na filosofia do Partido, tcr que dizer isto: Sr,
Prc:-.ith:nte, como me pesa relatar aqui o que tenho visto, o que tenho
mtvil.hlt.: s~:mido lli.IS ~.:olônias de: pc:sca e nas cooperativas que congr:eg;~ 111 ():-i pt:sc~Jdorl!s do nli!U Estado. Como se não bastassem tantos
\tlfrirncntos, ainda leri~Lmos que assinalar a ocorrência lamentável da
llh,rt<~ndaLic 1.it.: pdxes. recentemente, nu lagoa de Maricá e, ainda
~~~~~i~ re~..:cnt!.!mentc.:, na Lago;,1 Rodrigo de Freitas, ao ensejo da Feira
da Prov\dêndu, qu:.indo houve, assim, um décor de mau cheiro
llbU[)MI<IVd cm mcio t1 ft.:sta bcn~lic!:ntc: que ali se realizava sob o
pa 1rlil:ini() U<~ t\ rq uidioces~: do Rio de Janeiro.
r-.·luit:t gente pergunta: "'Por que o peixe está curoT', e lica mais
curiu~:t a inll:Lgaçào pelo fato de que, vez por outra, aparece no
j~,1nw 1. 1w ddio ou na televisão, um anúncio: "Coma mais peixe", a
~.:\cl1lplo llaquelc antigo: "Comu mais fruta", ou "'Beba mais leite".
1\la..,, ningu~m cslú sabendo que umu s~rie de fatores está levando o
pc.::-.l::tJor humilde- falo do pescador fluminense, parece-me que em
nutra~ :1rc:~s a burra uinda está mais pesada - uo desencanto, à
prn~.:ul"<~ dc outras atividadcs, c criando uma situação embaraçosa
par;.1" cc.:onomia do novo Est;.1dO do Rio de Janeiro.
llú puucos di:1s ocupava a tribuna para tratar do assunto ;1pcsar J...: !';,d;.u· sempre no lim da terde, quando o parlamentar
cumpr~.: o seu dever de dar o recado ao seu Estado, cumpre a sua mis. . :.ln ~ n~.:m sl.!mprc, porque sfto contingências técnicas, as palavras
t.:!ICllltLram r~.:sson:·tnt.:ia, a ni"Lo ser pela atenção do nosl:io serviço de
raJiudifu:-.;tü, particularmente, do eficiente jornalista gue-guc c sua
cquipi! quc ~~!lota c manda pi.!la ondm Hcrt:danns o noticiário prcnsudt> c.:m pi lula homcopútica daquilo que SI! debute no plenário- c as.. im. Sr. Prcsidt.:nlc, chC!;llU at6 ao Rio de Janeiro, mais.prccisamcnte
tlil l'ult·,nia dc l't.:scadlll'CS do Caju c tmnb~m nu Colônia de Pcscad,Jrc~ 1.k Angra Uns Rds, a síntese de um discurso- que havia
JHtllllllll.:i<~llo sobre o problenw d:.t pesca.
1''11'"'· "' Srs. Júlio da Silva Marques, Sebastião Lopes c
t\lant,d .hml;to Sobrinho, ll primeiro do Rio e os dois últimos de
t\llt!ra dtl_~ i{cb, mc enviaram o seguinte oficio:
Rio de Janeiro, RJ, 16 de setembro de 1975
i\hs

hlljt.:,

qu~:ria Jar-lhe ci~ncia de
cn.:tllllr~t ;ts v\:speras d:t cxtinçtlo.

(i.:iscl,

! ~\III" Sr.

Sl.!n;1dor

Vascon~.:dos

1::-.tilh<~Lio

Torres

Senador

Tomamos conhecimento, atraví:s do Dllirlo do Con·
grcsso Nnclonnl no dia 15 de maio passado, do discurso de
V. Ex•, sobre a situação dos participantes da "atividade
pesqueira" direta e indiretamente.
Destacamos da fala do ilustre numincnse o seguinte
trecho:- "Contudo Senhor Presidente, aos olhos atentos do
politico, homem do povo, que trabalha bem junto daqueles
que representa, a quem foi confiado todas as suas aspirações,
nUa escapam us calamidades, os sofrimentos, as crises, que
podem dnnificar o desenvolvimento do trabalho, corroer seus
alicerces. Pôr cm perigo o bem-estar e a prosperidade".
.
A crise, que há dezesseis longos meses, assola
implacavelmente, a pesca, assume proporções assustadoras,
Em outras i:pocas, houve crises, mas todas elas de curta
duração, facilmente contornadas pelos pescadores, esses bra·
vos homens do mar, esquecidos c relegados a planos
inferiores.
Mas, a atual situação sócio-económica da atividadc,
gorada fundamentalmente na crise mundial do petróleo,
usscmclha·sc em termos médicos a um câncer.
E, como na medicina, se não for estirpada a tempo,
itcmreturá nos próximos doze meses, seriíssimos problemas
sociais c: econômicos a quase cem mil pessoas, à beira da
falôncia.
Desse modo, vislumbrando com antecedência, a gravidade do problema, na eleição passada, buscamos entre os que
labutam nessa atividade, o sufrâgio de nomes que, nas Câma·
ras Estaduais c Federuis, lutassem pela solução do mesmo
unÍa vez que e:m nossas ··casas Legislativas" .ro.ra c vagamen~
te falava-se dos anseios e dificuldades dos que vivem e dependem da captura do pescado.
No âmbito estadual, o Deputado Alberto Torres, do
Legislativo Fluminense, nos tem prestado grande ajuda, quer
da tribuna da Assembléia, quer na Imprensa em seu jornal O
Fluminense, No Congresso Nacional, já dâvamos como
perdidos os nossos esforços e intenções, atê à fala de V, Ex•
cm maio, no Senado. Aí surgiu uma esperança, uma nova
bandeira de luta, um verdadeiro general para comandar a
luta cm favor dos humildes homens do mar: V. Ex•, Senador
Vasconcelos Torres.
E, ;1ssim, com base nas palavras de seu discurso, acalcn·
Iam os pescadores a esperança em que o ilustre legislador
lluminense seja seu grande defensor e líder, não faltando à
luta para u solução final de todos os problemas que envolvem
c anigem a milhares de pescadores, pondo um fim às suas
dinculdadcs e amarguras, acenando-lhes com melhores dias
ensejando-lhes mais confiança nos que tão bem governa~
11osso querido Brasil.
Anexamos à presente, um Men:!orial dirigido ao
Supremo Mandatário da Nação, o eminente General Ernesto
Gcisel, no qual sintetizamos os problemas que anigem os
pescadores, apresentando ao mesmo tempo, sugestões à guisa
de colaboração r.om o Governo Federal, na esperança de que
os problemas do momento tenham o fim tão desejado c com
a urg~nciu esperuda. Assim, confiamos a V. Ex• a missão de
l'uzer chegar üs mãos honradas do eminente General Ernesto
Gciscl, com a nossa mensagem de Fi: c Esperança, o referido
Memorial.
Certos da ajuda do nobre Senador, subscrevemo-nos,
Atcneiosumcnte. - Pela Cooperativa Mista dos Pesca·
dores da Colônia do Caju - Julio da Silva Marques,
I>r~.:sidentc.

Pela Cooperativa de Produtores de Peseu de Angra dos
Reis- Scbustlilo Lopes, Presidente.
Pn:ocupado com o assunto, mantive entrevistas com lideres,
coopcrutivados c também dirctamente com pescadores c desses con·
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wtos nusceu u idóiu de se cnviur um memorial ao digno Presidente da
República, u quem continuo pedindo licença pura falar a verdade,
pura dizer que está gravissimu a situação da pesca no Estado do Rio
de Janeiro, que hú umu série de incongruências - basta dizer, Sr.
Presidente, que u pesca foi considerada atividade rural - seria uté
risível, -subordinadu ao Ministério da Agricultura,
Apresentei, no ano passado, projeto de lei subordinando a
SUDEI'E uo Ministério da Marinha, enfatizando entre outras coisas
que o pescador é reservista naval. Na época ocorriam lamentáveis
conflitos na fronteira Brasil-Argentina, onde os pescadores à busca
da merluza, mesmo fora das áreas territoriais desse Puís irmão, eram
metralhudos por canhoneiras, por destróircs, tinham us suas
mercudorias apreendidas.
Eu buscava, principalmente, na idéia da minha proposição um
sistema protetor uo homem do mar, brasileiro, do Sul, -c quando
falo do Sul não me refiro só ao Rio Grande, a Santa Catarina ao
P:tranú, mas a S1io Paulo c ao Estado do Rio que também vão Jà dado o sistema de comunicaç~o que a f11arinha tem, e.n garantia que
poderia oferecer. Porque, afinal, os nossos fraternais amigos
uruguaios c argentinos quando invadem as nossas áreas tinham c
tém um tratamento melhor. Mas, Sr, Presidente, hâ um complexo da
grandeza verde-amarela e a hora de se tirar a forra é justamente esta:
é a de prender o pescador, de maltratar c fazer a apreensão do pes·
cudo com graves prejuízos à pecúnia do pescador, principalmente do
pequeno pescador. Já não diga·, do armador.
Mas, Sr. P'rcsidente, esse projeto é: daqueles que, apesar de
pareceres favoráveis, não são aprovados cm Plcnârio - isso, no
instante, cm que as Comissões estão altamente - cu não queria
dizer, mas vou fazê.Jo, porque, para tanto, estou pedindo licença no
Presidente Geisel para dizer a verdade - desmoralizadas. Estou di·
zendo alguma estultice'/ Não! Por quê? Porque elas opinam sobre
nossas proposições, A Comissão de Justiça, por exemplo, que é tilo
enêrgica, dá pareceres fuvoráveís; as outras Comissões técnicas,
também.
10, Sr. Presidente, na base do "senta-levanta", jogam-se por
terru idéias que poderiam contribuir para uma boa política go·
vernamcntal, em diferentes setorcs da atividade econõmica.
Mas, Sr. Presidente, não quero mais falar sobre o projeto, que
foi o sonho - lembro-me bem - do Almirante Frederico Villar,
subordinando a pesca à Marinha.
Estou vendo que o nobre Senador Lourival Baptista está
balançando a cabeça. Niio sou e não tenho computador, mas é esse,
justamente, o nome do Almirante que tratava desse assunto.
Mas, passaram para a SUDEPE, e esta no Ministério da Agri·
cultura, tem sido a inimiga pública "número um" do pescador
brasileiro do Sul, do Leste, do Nordeste e do Norte. Para as grandes
empresas de pesca, ela tem sido madrinha algumas vezes; para os pes·
cudorcs, madrasta.
Dentro da humildade com que estou falando sobre os trabalhos
a que me refiro, lembro que o Presidente, neste instante, é de umu
zona trudicionahnente pesqueira. O Senador Wilson Gonç~lves sabe
bcm o que(: umu traineira, uma cmbàrcaçào e que o cearense é um
homem de coragem, nu pesca. Faz algo que todo mundo admira: vai
para o alto-mar, sem bússola nus jangadas, c tem uma orientação
cspctacular, um sentido direcionul, um radar humano. Afastado da
costa. chcgu direitinho Us pruius ccarc:nses, trazendo o produto da
sutt utividudc. que c! cxultnda em todo o lllUndo. Por este motivo,
quero suudar o pescador ceurense, pela sua coragem, dundo·lhc
também u minha palavra de soliduriedude. Onde há coragem,
purudoxulm.:ntc, u 1nisérin ainda ê maior. Todos sabemos dos
quadros horríveis- que conheço pessoalmente, porque tenho unda·
do por t:sses Brusis u forn-o que~ u miséria das colônius de pesca,
tlinto do Ccuril, quunto de Pernambuco, de Alugons, de Sergipe, da

Mas, Sr. Presidente, desses conta tos c da conlíunça que esse pcs·
soai tem no Presidente Gciscl, surgiu u idéia de um mcmorinl, que
está aqui -estou vendo um farol, ao longe, ucct:~dendo para me avisar que já estou navegando fora do horário. Vou sintetizar, já que a
lu~ ainda é brancu.
Esst: memorial, concebido cm termos os mah, obj~:tivo~
passivei;, foi entregue hoje ao Palácio do Planalto. N1io mo pejo de
declarar que fui um continuo dos pescadores do Estado do R'1o hojo;
fui pessoalmente ao protocolo, entrei na ma. trouxe o carimbo. o
original e as cópióls xerogrólfadas· serão remetidos para as colónias de
pcscn com número. No memorial, Sr. Presidente, conta-se toda a
história que n1io poderei dizer, mas vou pedir permissão a V. Ex•, e
uo Presidente Gciscl para que seja tornado público e divulgado, em
apenso, ao discurso que estou proferindo hoje.
Valía a pcm1 que os homens responsáveis pela agricultura, pela
pesca, othussem por esse assunto. Tenho uma simpatia pessoal muito
gmndc pelo Ministro Alysson Paulinelli, moço e diplomata. Mas, Sr.
Presidente do Senado c meu caro Presidente da República, dcscul·
pcm·mc Úqui dizer a verdade: o Ministro Paulinclli, o que tem de
bom, lt:m de teórico, mas um teórico, Sr. Presidente, d~ fazer inveja a
Platão. Sempre o defenderei, porque ele é um homem de boa fé.

Recentemente, aindu, fui tratar com ;:: ?refeito de Barra Mansa,
Sr. Félix Nadcr, com o Vicc·Prefcito, Sr. João de Barro, c com pc·
4uenos marchantes, a respeito do problema de gudo, que é outro as·
sunto, sobre o qual, mais tarde, vou voltar, o problema da pecuária,
do abate,. do aviltamento do preço do gado. Estão fechando os
matadouros pequenos c deixando abertos os grandes. Eevidente que
se tem de fazer umu politica sanilâria adequada para defender a
saúde da população. Mas, Sr. PresidentC, não pode ser assim, d:1 noi·
te para o dia. Não ando cm Ministério. Ando pouco, pouquíssimo
cm Ministério, mas sai de lã, impressionado com a entrevista que
não deu resultado algum. upcsar das boas palavras de S. Ex• o Minis·
tro l'aulinclli.
Já agoru, Sr. Presidente, a luz i; vermelha e niio tenho outra
ultcrnaliva. Estou navegando som radiofonia a bordo, mas tenho u
luz de comando e, para bom pescador- sou pcscndor amador-. a
luz~ bum enlcndimento.

Tenho aqui t~lgutnas palavras que redigi, c que, evidentemente,
ntto vou ler. Elas vão apenus se seguir u esta fala. Tenho certeza de
que o que aqui está elaborado poderá ajudar o Presidente da
R!!púb\icu, ~ão cioso, lào competente, tUa amigo. tão simpútico c que
nos pede imugínucào crí~1doru. lsto, sem nenhum ataque. Evidentemente: que estou cngaj;.1do no mesmo burco e vou remundo na rncsn:a
direçào que o Senador Pctrônio Portcllu. Remo na mesma
orientação de S. Ex• c na do futura patrão do barco, Deputado
Fruncelino Pereira. Mas, alguém tem que dizer isto, Sr. Presidente.
Eslil é uma cu usa que merece estudo bastnntc amplo.
Agradc~o a V. Ex• por 111e haver permitido avançar um pouco
no lcrnpo c encaminho ü publicução estes documentos que tenho cm
miles, Sr. Presidente, pura que se rormc, cntUo, uma idéia u rcspdto
do grave prohlcmu da pesca no Estada do Rio de Janeiro e no Brasil.
Gmto u V. Ex• (Multo bem!)

DOCUM/;'NTO A QUe Sé ReFf.'RE O SR. VAS.
CON('J:.'LOS T0/11/k'S EM SEU DISCUIISO,

Situnçiio sócio-cconõmicu du utivldndc pcsquoiru
A CRISE- SETOR CAPTURA

Ua}üa, sem ralar nus outrus, como a pequena faixa do Piauí, onde:,
acho até lJLIC nuwgum cm coco bubuçu, porque nUa têm nem
dinheiro purn con1prur um pano, ll guisa de vela, pura ir cm busca do

Ao foctllizur u drmnútica rcaliJadc, que enfrentam os partk:i~
Pl.lSquciru, dl!dicamos.cspccial
atcndcndl) ussinl o apelo dus
filim.los Uus CuupcratiY>lS llc Armadol't!S c Pcscudorcs "h: :\ngn1 dos

pcscudo, visando no sustento du fmnUiu.

J~cis

r~\\\lCS. de lodos os sctorcs da atividudc
utcn~;fto, puru os do "Sctor Captur""·

c uo Caju,

-3902. Síntese Retrospecllva
Podl!mos alirmar com segurança, que us diliculdadcs, que ora

cnfremam as "Industrias de Conservas de Pescado c a Frota.
Pl!Sl!Ucira Nw.:ionul", surgiram cm 1972, no setor industrial,
nnquclas indl1strius cmr.:ntt.:s de .. Capital de Giro'\ e de dclicic:ntc
infru-cstrutura industrial: ch.:mcntos esses, dependentes da liberação
uc incentivos !iscais da SU DEPE.
Em 197J, algumas indústrias lançaram-se, numa tentativa de
ubtcnçtw de n1clhorcs preços o facilidades pura o escoamento de seus
rrodutos, nn conquistu do mercado externo. Tentativa desastrosa,
umn vez que l'oi fcitu sem plancjamcnto c a devida cautela.
Nesse ano, durante o inverno, o outono c o verão, houve falta
de c~miuml!s dc sardinhus, o que permitiu aos pl!scadores um preço

médio daquele pescado cm torno do Cr$ 1,50 o quilo. Essa situação,
trouxe excelentes resultados pura as embarcações otripuluçõcs c péssimos puru us indústriús.
Em dezembro de 1973, surgiu u crise mundial de petróleo. E, já
1\' trimestre d~.: 1974, os efeitos dessa crise, se faziam sentir cm
toda utividudc pesqueira. Foram elevados os preços dos combusti·
veis, lubrificantes, implementas de pesca, folhà do Flandres, óleos
vcgcwis ctc. Cssu subida de preços trouxe, como era de se esperar,
dificuldades económicas c financeiras pura as indústrias e armadores.
llll

Com u uproximução do inverno, esperavam os armadores,
recuperarem-se dos créditos do trimestre anterior, mas o pior aconteceu:

Componentes das Despesas

2
3
4

5

6
7
8

Combustível e lubrificantes ...... , .. , ................... .
Taxa de manutenção das embarcações .......... , ......... .
Taxa de manutenção e equipamento de pesca ..... , , ... , ... .
Gêneros alimentícios ....... , .. , ....................... .
Gelo ............................... · • • • .. · · " · · • · " · ·
Taxa lN PS ..................................... , .... ..
Taxa FUNRURAL ............................. , ..... ,
Taxa de comercialização .......................... , .... .

Antes da crise do petróleo, o custo dessas despesas, oscilavam
cm 25 c 30% do valor total da produção da embarcação. Hoje o custo
médio chega a 70%, mas hú embarcações, em que as desposas de um
período do pesca, suplantam o valor da produção.
Dos componen(es do ''custo operacional'\ os mais ativos e os
que agravam mais a situação, são os devidos: à taxa do INPS, do
Combustível, do Gelo, do FUNRURAL e Manutenção das embar·
caçõt:s.
O gdo, cuja matéria-prima não depende do Petróleo, levo por
imposição da CIBRAZf:M, o seu preço alterado de CrS 1,80 para
CrS 4,00.
Esse item é vital para a pesca c inOui consideravelmente nadespesa de umu c:mbarcação.

Situac;iio do mercado interno e externo.

Aumento p/
Porcentagem
200%
100%
200%
SOo/o
100%
70%
25%

O preço da sardinha in natura chegou a CrS 0,20. Houve então
cm novembro do 1974, a paralisação da frota pesqueira fluminense,
que somente voltou à pesca, depois do acordo firmado na SUDEPE,
entre Cooperativas c Indústrias, que estabeleceu o preço mínimo de
Cr$ 0,60 c o múximo do Cr$ 1,00 para o quilo da sardinha. Esse
acordo permaneceu como validade até: fevereiro de 1975; de lá para
cit, por culpa dos industriais, o preço tem oscilado de Cr$ 0,50 a
CrS 2,00. Assim, houve para os pescadores uma aparente melhora,
mas as dívidas atrasadas até a presente data não puderam ser resgatadas. E algumas delas, sujeitas à multa, juros e correçào monetária,
tc:ndcm a aumentar.
3. ANÁLISE DOS FATORES GERADORES DA CRISE.
a) Fator Principal-

A crise mundial de Petróleo.
A elevação do custo dos combustíveis e lubrificantes, atingindo
um índico do aumento de 200% até: a presente data, trouxe para os
armadores, aumento considerável nas despesas de operaçilo das embar·
cações de pesca,
O mercado externo exige muito c oferece pouco.
Acrescente-se a isso a especulação dos proprietários de "Postos
Seus preços csttto abaixo do morc:tdo interno. Tudo em conscde Gasolina" situados à beira-mar, notadamento na vondu de lubrifiqüôncia da crise mundial do ~ctrólco.
cantes. Enquanto um baldo de óleo lubrificante custa para o pes·
c) Fatores secundários:
cudor CrS 210,00, pura o caminhão, o mesmo óleo, não chega u
I- Estrutura de comercializaç(ao do pescado.
CrS 130,00.
li- Estrutura de recepção do pescado.
b) Futorcs decorrentesIII -Produção c índices do produtividade de frota pesqueira.
Elevação do custo operacional das embarcações
A surdinhu cscassu no verão, surgiu no inverno: houve superproA crise do petróleo, atingiu u todos os itens que compõem us
duçtiO c o preço du sardinha durante seis meses, caiu n um preço acspcsas ou custo operacional de uma embarcação de pescu, Elemédio de CrS 0,40 o quilo
vando seus custos a um indico mé:dio de aumento de 70% nos últimos
Anh!S, um outro \:!emento, a retruçtlo bancúria, vinha obri- dezoito meses. O quadro a seguir nos dú umu idi:iu desse uumonto.
p.ando as indústrias carentes de Cnpitul de Giro, a vender os seus proa) Estrutura de Comerclallzaçilo
dutos ü rede dc atacadistas por preços abaixo do econômico, em
h.:rmllS industriais,
A fullu dc umu estrutura udcquudu de comerciulizuçào, fuz com
que o pescado seju o único produto uin natura", uté agora, sem preço
Essa venda obrigutóriu, traria resultados negativos que ínnui- mínimo. Assim, com grundc prejuízo pum os pescadores, funciona u
riam pu r longo tempo na economia dus "Indústrias c da Frota Pes- múximu comercial da oferta e da procura.
queira". Senão vejmnos: em conscqU~nciu da supcrproduçUo, houve
Acontece, que nu ubundünciu, o preço do pcscudo cai u valores
a r.::-.to~.:agem de conservas: pois, o mercado interno estava saturado, e unticconômicos paru ns cmhurcnçõcs. E na fultu nem. todos têm u
n~o havia Íntl.!rcssc do exterior nu aquisiçUo dcsses produtos,
sorte de pescar.
A caixa de sardinha cm lata cm 1973 era vendida a Cr$ 170,00
no mercado interno, ·Em 1975 essa caixa está sendo vendida (do
CrS 90,00 a CrS 160,00),
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A comercialização é feita isoladamente ou através das Coopera·
tivus, mas sem plena comercial objetiva. Dessa situação aproveitam
a atravessadores intermediários.
b) Estrutura de Recepção
Há no litoral fluminense, 3 áreas piscosas. Ao Sul a da Ilha
·Grande; ao centro a Baía da cidade do Rio de Janeiro e ao nortç a
região de Cubo Frio.
Somente a região centro, possui uma estrutura de recepção do
pescado. Nela, há um bom número de fâbricas de conservas e de fari. nha de peixe. E os barcos, após a descarga reabaste.ce-se com relativa
facilidade, de gelo, óleo e gêneros, logo saindo para a pesca.
O mesmo não acontece nas outras regiões, onde a estrutura de
recepção é praticamente inexistente.
Em Angra dos Reis, há um número relativo de fábricas de sar·
dinhas prensadas, com capacidade para 30.000 caixas, aproximada·
mente 3.500 toneladas de pei~e ln nat~ra, a situação é bem melhor
que em Cubo Frio. Há deficiéncia de gelo, problema esse, que.prcju·
dica a frota Angrense, obrigando-a desviar-se para o Rio ou Santos,
para reabastecer-se desse elemento imprescindível à pesca.
c) Produção e lndlce de Produti•idade da Frota Pesqueira
A produção e o índice de produtividade de uma embarcação de
pesca depende:
- de existência de cardumes;
- de eficiência de tripulação;
- do material de pesca;
- de embarcação.
Com relação à existência de cardumes nada hâ a comentar. A
deficiência das tripulações, malgrudo a grande maioria dos tripu.
!antes não serem completamente bem. No que concerne às embarcações, cabe um pequeno relato,
Em 1966, o Inventário Básico indicara somente oito embarca·
ções de mais de 10 toneladas de capacidade de carga buscados em
Angra dos Reis,
Ao iniciar-se em 1969, contudo, o número de embarcações com
mais de IOtoneladas de porão, escritas na Agência da Capitania dos
Portos, era de 27. Encerrado o I• trimestre de 1975, a frota Angrense,
com capacidade de carga superior a 10 toneladas é de 60 embar.
cações.
Observando-se seus anos de construção verifica-se que u frota
Angrense é sensivelmente velha, pois 67% das embarcações teve mais
de 15 anos de uso.
A presença de embarcações velhas na frota Angrense, deve-se ao
fato, que somente agora, há uma politica crediticia, nos moldes, de
crédito rural para a pesca. Assim, o baixo poder aquisitivo dos armadores Angrenses, obrigou-os à compra de embarcações usadas. Tal
evento, diminui o índice.de produtividade desta frota, notadamente
quando a pesca se processa dentro da Baía da Ilha Grande.
Cooperatl•a Mista dos Pescadores da Colônia do Caju Ltda.
(Tudo que é necessário para u pesca, o pescador e família)
Fundada em 25 de abril de I 965
Sede e Armazéns: R. Circular, 12·A -Quinta do Caju. Tels.:
264-1225 e 24H·2265
Cais c Mercado: Rua Carlos Seidl, 608- Fundos- Te!.: 2281547
MEMORIAL
Ao
Excelentíssimo Senhor
Presidente da República
(Cópia ao Exmo. Sr. Senador Vasconcelos Torres)
Excelentíssimo Senhor General Ernesto Geisel
Digníssimo !'residente du República
Respeitosos Cumprimentos,
Os pescudores du úreu do novo Estado do Rio de Janeiro, representados pela Organização das Cooperativas do Rio de Janeiro,

c'oopcrativa Mista dos Pescadores da Colónia do Caju e Coopcrati·
vu de Produtores de Pesca de Angra dos Reis, com u devida vônia,
vêm à presença honrosa de Vossa Excelência, Com a esperança renovudu, face aos putrióticos pronunciamentos de: Vossa Excelê:ncia,
rclutivamcnte ii valorização do homem brasileiro, como fator supremo da grande<a c do desenvolvimento do nosso País.
Animados, assim, pretendemos, em vindo à presença de Vossa
Exccl~ncia, encontrar com toda a certeza, o equacionamento e solução correspondente para os problemas já considerados crónicos c
que entravam o cumprimento da tarefa afcta aos pescadores.
f: que, apesar da cxist~ncia de organismos oficiais criados para
enfrentar c resolver os problemas da pesca, sentimos e constatamos,
no diu-a-dia da nossa vida, que existem distorções entre as normas
baixadas pela cúpula do Governo- normas estas que refletem, ver·
dadciramcnte, a sadia c sobretudo patriótica intenção do Governo
em solucionar os problemas- e a prática da politica que encerra tais
normas, ucarretundo desta rorma, prejuízos- c o que é mais grave,
o descrédito nu açüo do Governo entre os modestos pescadores,
ensejando a que os inimigos da Pátria se aproveitem deste clima de
descrédito e tentem denegrir o quadro de patriotismo autentico pin·
tudo pelos próprios pescadores nu sua faina de pesca c de vigilantes,
quando necessário, da extensa costa brasileira.
À presentamos a Vossa Excelência, nesta oportunidade, os pro·
blemas que nos afligem, quase tornando impossível as nossas ativi·
dadcs c sugerimos, respeitosamente, as medidas que julgamos acertadas:
a) Ministério da Previdência Social:
Em que pese o objetivo visado pelo legislador - Decreto n•
71.49M/72- amparar na velhice o pescador artesanal autónomo, não
amparado ainda pela política previdcnciária, através da Portaria n•
3.007, de 12·2·73, faz-se recair também sobre o pescador profissional,
já contribuinte do INPS e por ele beneficiado, a obrigatoriedade da
contribuiçtlo de 2%, e mais tarde 2,5%, da sua produção, a fim de lhe
propiciar nu velhice, somente após os 65 anos de idade, uma apo·
sontadoria equivalente apenas a 50% do salário mínimo regional,
inferior, portanto, à aposentadoria do INPS, esta correspondendo a
quase 100% do salário.
Tal interpretação- a da Portaria acima citada- enseja, a nos·
so ver, duplicidade de contribuição para fins previdenciários, e acres·
cc ;, cmga tributária mais uma parcela de despesa no já elevado custo
operacional do barco, em função de aumentos, notadamente dos
combustíveis e lubrificantes e dos demais meios materiais utilizados
na

pesl.!~l.

b) Ministério da Fazenda:

I) Imposto Unico Sobre Combustívei.< e Lubrificantes:
Jil foi concedida a isenção do pagamento do Imposto único Sobre Combustíveis c Lubrificantes, apenas à pesca destinada à expor·
taçào, o que, a nosso ver, constitui uma discriminação, uma vez que
só beneficiou as Indústrias que exportam, notadamente, as do Nor·
deste. Considerando que os que mais necessitam deste tipo de incentivos, são justamente aqueles de menores recursos e que praticam a
parte difícil e penosa da pesca que é a captura, utilizando os seus bar·
cos de u\lo mar, com'um consumo elevado de óleos, cujo custo, race
it crise mundial do petróleo, sobe constantemente, sem que haja uma
compcnsaçt<o no preço da venda do pescado; entendemos, Excelentíssimo Senhor Presidente, salvo melhor juizo, que a medida deva ser
extensiva u todos uquclcs que, ussociados a orgunizaçàcs pesqueiras,
e principalmente através das Cooperativus, praticam a pesca, de.fato.
2) Crédito Buncârio Rural.·
Rc:sscntcm·sc us Cooperativas d~.o p~scu, de: medidas que: eli·
minem as restrições no tocante !1 obtcnçUo de recursos financeiros
utruvés de crédito bancário, tornando o crédito mais ucessfvel aos
qu~.: mais dele ncccssitmn.
A política posta em prática pelos b:lncos, principalmente ofi·
ciuis, ntto utcndc, cm vcrdndc, i1s rt:ais necessidades de crédito nu
pesca.
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indcviUamcntc, niw goza ela, entretanto, das mesmas facilidades de
~:r~ditll ClHlCcUiU:~s üs Cooperativas ruruis. Tal situuçào discriminatória Cl>nstitlli·sc ~.:m mais um desestimulo f1 pesca. Os incentivos fiscais
pn:vistus rar~t o dcscnvolvimcento da pesca só se ~zerum sentir nas
lw..lll..;tri~ts <.!t: Pr.:sc~t. as quais, desde a adoção de sistema dos inccn ..
tivns !'iscais, foram larga c prodigamente beneficiadas, sem que hou·
vcsse a J'iscalizac.;i'ío indipcnsúvcl no emprego dos recursos
cunccdilhls, de moldc a que fossem de fato atinBidos os objetivos
rrornstos com u implantaçito dos projetas.
C) Gmernos Estaduais:
-lmpoxto Sohrt• Circularão dt•,\1ercadorias
t\s Cuorcrativas se preocupam utualmt:nte cm reduzir o custo
orc.:rudun:.il <.los barcos pcsqut!iros, uma vez que os aumentos de
L'ustn dtlS insumus c principalmcntc do petróleo, não têm projeção
nn ~.:usto Lit: v~.:nda do pescado pelo pescador, Deste modo, as
Cnurt.:rativas t~m procurado, junto a quem de direito, isentar a pesca
J:t irh.:idên~i:~ do Imposto de Circulação de Merendarias, principal ..
nwntc no gelo que sendo indispensável ta utividade pesqueira, é
l:Hllbérn adquiridtl proporcionulmcntc em maiores quantidades.
Sahl!lllO!\ que u t.:usto pura o fubricante do Aelo de uma pedra de 25
kg é d;J oruem de CrS 1,50, custando osta ao pescador, de CrS 3,50 a
Cr$ 5,011.
<.:rcrnos ern que uquclcs que não dispõem de fabricaçtio própria
- Coo[ll!rativas de Pesca- por deficiência ou falta de infra-estrutura. rosswn minimizar os custos operacionais desde que lhes seja
conccuiua i•:cn<;ito de !CM pelos Governos Estaduais ao gelo adquiridll pdos h~rrcus pt:squciros.
D) Ministério da Marinha:
( Diretori;~ de Portos c Costas- Capitania dos Portos):
·Est;~ndo" mividadc du pesca obviamente ligada ao mar, e sendo
o p~:sc~ar.Jor um re;:scrvista naturul da Murinhu, está a ela ligado e
depenucnte. A :ttiviuudc da pesca é regulada tambí:m pda legislação
~ uc c.:onstitui o Rcgulumcnto pura o Tráfego Marítimo, segundo o
1
Decreto n'' 5.79X de 11-6-1940, alterudo pelo Decreto n• 50.114, do
"6·1-1961. Na ati vidade di:lria do pescador, inclusive a bordo das
t:111ban.:a~;lh:s, u l'iscalizaçrao a curgo das Capitanias dos Portos se faz
pr~.:M.!'IItc, t: notamos cm verdade;:, que a rigidez da aplicação dos
dispositivos Jc~uis sofre variuçõt:s a critério dos executantes, de área
para itrca. Considcru.ndo .. se o nível intelcctual relativamcnte baixo
dL-' rc~cw.Jor, bt:rn como a sua formaçUo deficiente ainda, encontram
eles diliculuadcs paru atender da obrigatoriedade de serem cumpri-·
das ü risc~r. as disposições do regulamento para o tráfego marítimo.
PlH sua vez tumbi:m ils vicissitudes da atividade pesada do mar,
prcdisrôe o homem rude da pcssoa, às vezes, a não receber com
:an irn o t'ortc as s<~nçõe;:s cm forma de pesadas multas, as quais, em última tanúlisc, atingem os rr:cursos de que carece para o sustento pró ..
priil c Jc suu família qut: o espera de retorno ao lar. Assim, apelamos
a Vnssa E:oicelência l! sabemos como VossLt Excelência encara com
hunwnidadc os fatos dcstu natureza, no sentido de que se processe
urna revi.;no na politica udotndu pelas autoridades navais rt:lntivumcnl~.: ao pcsc;ador, alim de que possa t:le, esclarecido c compreendidn. e:\crcer a sua prolissào com tranqí.lilidudc, ser disciplinado cons·
dcrHcrncntc c contribuir v\gorosmncnte com scu trabalho honesto
p;~ra ;1 grandcw c dcscnvolvirncnto de nossa Pátria,
Scnlwr Prl!sidcntc: Aprcscnt;.ado que foi um quadro pintador em
cMcs vivas c rellctindo uma dura rcui\dade, com todo o respeito que
a autorid~Hk: de que Vossa Excelência se acha, com real acerto
irrvcstiJu, sugerimos medidas à guisa de soluções, após consultados
us supremos intcrcsscs do Pnis, a saber:
11 Isentar us pescadores cooperados do pagumento do
i·tiNRURAL. ucsdc que jú contribuam para o INPS; que a contrihuh.;ran para o INPS, a exemplo do que ocorre com outros con·
tribuin te~. tcnhu base c obrigatoriedade na produção. A propósito,
~:urnprt!-rHJs informar ljUC vúrias Cooperativas de pesca correm o ris·
cn de ~.:nccrr:uilcn!ll mesmo de suns atividudes, dado que estão sendo

executadas judicialmente por não torem recolhido as contribuições
considcrudus devidas ao FUNRURAL. No caso estão: a Cooperativa Mistu dos Pescadores da Colônia do Caju, com um executivo na
ordem de CrS 2.000.000,00 através da 4• Vara Federal do Rio de
Janeiro, c, Cooperativa de Produtores de Pesca de Angra dos Reis.
As importâncias consideradas devidas ao FUNRURAL são conseqUente de lovantumcntos feitos pela nscalização do FUNRURAL, a
contur de 1972. Encarecemos a Vossa Excelência da necessidade
premente da concessão de uma anistia fiscal às Cooperativas que
estão cm tal situação, pois só assim poderão continuar cxistindq;
2) Estender a todos os pescadores legalmente constituídos e
vinculados às Cooperativas, a isenção da incidência do Imposto Único Sobre Combustível e Lubrificante, medida esta que poderá ser
l'citu através das Cooperativas criadas e funcionando sobre a égide
da Lei n' 5. 764 de 16-12-1971, instrumento que denne a politica
nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades Cooperativas. Convi:m citar a propósito o que ocorria com os
barcos lirasilciros quando lhes era permitido pescar cm águas
uruguaius: erum abastecidos do combustível apenas suficiente para
utingir o Uruguai, onde, então. se abasteciam de combustível. cujo
custo era 50% mais baixo que o nosso;
3) Revisão c adaptação às reais necessidades das Cooperativas
do pesca, da politica de concessão de crédito a pesca, de modo a que,
sem prejuízos da segurança de que se devem· r.evestir as operações
buncárius, o crédito sc torne mais acessível aos que dele mais necessi ..
tam para o exercício normal das suas atividades. Hã dificuldades, na
mmonu dus vezcs insuperáveis, para que o pescador,
rcconhccidumt:ntc capaz, possa obter, através de crédito bancário, o
instrumento e os meios de que necessita para produzir;
4) Isentar as Cooperativas de pescadores ou estes isoladamente,
da incidéncia do ICM para os insumos indispensáveis à sua atividadc. f: uma providência a ser tomada pelos Governos Estaduais e cremos, poderá ser conseguida se o Governo Federal interceder normalmente, nesse st:ntido.
5) Revisão da legislação que regula a atividade marítima do
poscador, de modo a que a rigidez dos dispositivos em vigor, quando
aplicados pela nscalização das Capitanias dos Portos, não incida tão
violcntcmentt: como vem ocorrendo no custo operacional do barco,
As multas aplicadas rigorosamente à base da letra rria da Lei, sem
que sejam consideradas as dinculdades e as circunstâncias que envolvc:m as infnaçõcs, porventura cometidas, somam receitas considerá..
veis para os cofres das Capitanias, sem que as aplicações de tais
sanções tenham o objetivo de corrigir, independentemente de prévia
udvcrtc!ncia que deva existir; parece.. nos deva haver mais tolerância e
comprcCilSUO, de modo a amenizar as rudezas da vida do homem do
mar. Uma politica de esclarecimento tambéin poderá substituir o
rigor na aplicação das multas sem contemplações.
Torminamos, Senhor Presidente, afirmando a Vossa Excelência
que o presento tem a finalidade exclusiva de colaborar honesta c
patrioticamente com Vossa Excelência no nrme propósito do Governo de valorizar o dignincar o trabalho profícuo do homem brasileiro
na metu sagrada do desenvolvimento do Pais, em tão boa hora iniciada com a arrancada· da Revolução de 1964 e cuja a continuidade
recai sobre todos aqueles que, como verdadeiros brasileiros que
unuun suu Pútria, nüo querem vt:~lu com o destino daquelas outras
n;.tçõcs cujos povos lutum desesperadamente pela sobrevivência cm
u111 rc~imt: de bases verdadeiramente cristãs c democráticas,
Desejam os pescadores a Vossa Excelência, ao lado da Excelentíssima Família, possa cm recebendo as bi:nçãos do Altfssimo,
continuar dirigindo este Pais, como o vem fazendo- com todo o
acerto, conduzindo-o ii sua destinação gloriosa no concerto das
Nações.
Com todo respeito c admirução dos pescadores,
Rio de Janeiro. RJ, 16 de setembro de 1975.- Pela Orgnnizaçilu das Coopcrmivas do Estado do Rio de Janeiro - Carlos
Hclvidio Américo dos Reis, Presidente- Pclu Cooperativu Mista dos
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
- Pclu Coopcrutivu de Produtores de Pesca de Angra dos Reis- havendo que tratar, designo pura u scssilo extraordinária de hoje, às
Sebastião Lopes, Presidente.
18 horas c 30 minutos, a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vru ao nobre Scnudor Frunco Montoro.
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Oli.SR. F~ANCO MONTORO iMDB - São Paulo.)
(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presitltntc, Srs. Senadores:
No período de 13 a 28 deste mês, com um extenso programa que
inclui Exposição Filatélica c Numismática, lançamento do selo
comemorativo du Scmunu Florestal, inauguração de diversas obras
pública>, competições esportivus c diversas solenidades civico·
0ociaio, u cidade de Pompéia, no Estado de São Paulo, comemora o
seu 47\' univcrsário de fundação.
A história do município liga·se à iniciativa do Scnador·Rodolfo
Noguciru da Rochu Miranda c do Sr. Luiz Miranda, que destinaram
250 hectares de terrus à venda de lotes para a formação do Patrimõnio de Otomimiu. Posteriormente, a'localidadc passou a denominar'" Pompi:iu, nome com o qual foi elevada à categoria de Distrito de
Paz, pelu Lei n• 2.282, de 17 de setembro de 1928. A I• de janeiro de
1939 i: instalado o município e, no mesmo ano, a I• de maio, torna-se
sede da comurca do mesmo nome.
Pompéia, com uma iírca de 1.041 km', destaca-se no Estado de
São Paulo como um dos principais produtores de café, algodão,
amcndoim"é milho, produtos que beneficia c exporta. Grande produ·
tor. tUmbt:m, no sctor pecuário, dedica-se especialmente à criação,
industriulizução do leite e engorda de bovinos.
·Governado atualmente por Tufic Baracat, que tem dado especial i:hfase ao desenvolvimento do Município nos seus aspectos
sociais c culturais, Pompéia é:, hoje, um dos mais progressivos municípios do interior de São Puulo.
Atruvi:s do seu dinâmico Prefeito, enviamos ao povo de
Pompi:ia a nossu saudação e a do Senado da República, no momento
cm que se comomora o 47• aniversário de fundação do município.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)

ORDEM DO DIA
-IDiscussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1975 (N• 1.344-B/73, na Casa de
origem), que dispõe sobre o mandato de Reitores, Vicc-Rcitorcs, Di·
retores c Vice-Diretorcs das instituições particulares de ensino
superior, tendo

PARECER, sob n• 415, de 1975, da Comissão de Rcdação,
oferecendo a redação do vencido.
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 63, de
1975 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de
seu· Purecer n• 41 O, de 1975), que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a contratar, através da Companhia Estadual de
Energia Elétrica, operação de importação financiada, no valor de
USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares americanos), tendo
PARECER, sob n•411, de 1975, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ encerrada a
sessão.

(Levanta·se a sessão às /8 horas e30 minutos.)
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Ãs 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
capita, produto interno bruto, qualidade da vida, indicadores sociais
Adalberto Sena- Altevir Leal - José Guiomard - Evnndro . levantados pela Fundação ao Instituto Brasileiro de Geografia c
Estatística ou outros elementos fundamentais para o equilíbrio reCarreira - José Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro ·Jarbas Passarinho- Renato Franco.:.. Alexandre Costa- Fausto gional do Pais.
Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrõnio Portella - Virgílio
d) Quais os Estados e Territórios Federais inadimplentes em
relação a Convênios, Acordos ou quaisquer outros compromissos
Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos especiais assumidos com o Ministério da Educação c Cultura, rcfe·
rentes ao atendimento de programas c aplicação de recursos financeí·
Freire- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Teotônio Vilela - Augusto ·Franco - Gilvan Rocha - Lourival ros destinados a níveis ou graus de ensino.
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu
e) Quais os órgãos da administração direta.e indireta, inclusive
Cardoso- Eurico Rezende- João Calmon- Amaral Peixoto- fundações, ou ainda entidades particulares contempladas com parce·
las de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Cnpanema- Itamar da Educação (FNDE) e Instituto Nacional de Desenvolvimento da
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montara- Orestes Quércia Educação e Pesquisa (INDEP), através de Convênios ou outras
modalidades contratuais para projetas de manutenção ou custeios
- Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza Osires Teixeira - ltalivio Coelho - Mendes Canele - Saldanha administrativos, indicando-se valores.
O Qual o deficit de vagas para matricula no I• grau e do 2• grau,
Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão - Evelásio
Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso por unidade da Federação.
Sala das S.ssões, em 17 de setembro de 1975.- Nelson Carneiro.
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão solicitadas
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número as informações requeridas. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
regimental, declaro aberta a sessão. (Pausa.)
1:: lido o seguinte
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr, I•·
Secretário,
REQUERIMENTO N• 413, DE 1975
1:: lido o seguinte
Senhor Presidente:
REQUERIMENTO N• 411, DE 1975
Nos termos do art. 23 do Regimento Interno, requeiro transcr1·
Senhor Presidente:
ção nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O
Tendo em vista estar cm tramitação no Congresso Nacional a Estado, de Florianópolis, intitulado "125 anos de Luta e Progresso",
Proposta Orçamentária da União para o exercício de 1976, requeiro, alusivo às comemorações de 125• de Blumenau.
na forma regimental, sejam solicitadas ao Ministério da Educação e
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1975.- Otair Becker.
Cultura, atravós do Gabinete Civil da Presidóncía da República, as
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento
seguintes informações:
lido será submetido ao exume da Comissão Dirctora. (Pauso,)
a) Quais os montantes das cotas do salário educação entregues
Sobre u mesa, indicação que vai ser lida pelo Sr. I •·Secretário.
às unidades da Federação nos exercícios financeiros de 1970, 1971,
1972, 1973, 1974 c a previsão para 1975.
fi lida a seguinte
b) Quais os montantes das cotas distribuídas às unidades da
INDICAÇÃO N• 3, DE 1975
Federação pelo Orçamento Geral do Fundo de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) ou,do Instituto Nacional de Desenvolvimento da
"Indica o exame, pela Comlssio de Agricultura, da via·
Educuçiio e Pesquisa (INDEP), referidos na Lei n• 5.537, de 21·11·
bilidade de reulizuçiio de estudos e debates acerca da situu~iio
68, Decreto-lei n• 872, de 15-9-69, e Decreto-lei n• 1.053, de 21·10-69,
norestal brusileiru."
nos mesmos exercícios antes mencionados.
Senhor Presidente:
c) Quais os critérios adotudos na distribuição de recursos
financeiros às unidades du Federação, se foram levadas em
Em conformidade com o disposto no art. 248, do Rcgímcnwln·
consideração carências de salas-de-aula, ausência de vagas pura gru- terno, indico seja a Comissão de Agricultura consultuda sobre u
pos etários, complcmcntnçào de salários de Professores, renda per Oportunidade C viabilidade de promover eStUdOS Sllbrc U situuçiio nti·
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restai brasileira, cm face ao indiscriminado dcsmutumento que se
processa cm todo o País, realizando amplo debute sobre a mati:riu e
propondo, ao r.nal, medida legislativa capuz de proteger c amplillr
nossas reservas florestais.

J ustificaçào
Um dos paradoxos de nosso tempo, irrccusuvclmcntc, refere-se
ao extraordinário desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade que, como corolário inevitável, vem deteriorando o meio
ambiente c equilíbrio ecológico,
Em verdade, o assim chamado progresso vem, u cada momento.
determinando a poluição do ar, dos rios e dos mures, destruindo u
nora c a fauna c exaurindo, de maneira absolutamente irrevcrsivcl,
os recursos naturais.
No que se refere especificamente à devastação de florestas, o
Brasil tem sido vitima de autênticos crimes, eis que, cm enormes por·
çõcs de nosso território, imensas áreas verdes vt:m sen~.. sistematicumcnte destruídas para dar lugar a pastos. c, tambi:m, para .u utililll·
ção de madeira como combustível.
Nem todo mundo sabe, mas o Brasil, logo depois da União So-

o

viética, é, ou pelo menos era. há pouCos anos passados. o maior País

norcstul de todo o planeta.
No entanto, a devas~açào que se proccssu cm nossus florestas é
brutal c indiscriminada, pois, anualmente. consoante informa a
publicação "Informativo", n• 6, pág. 37, da Fundação Getúlio Vargas, são retirados duzentos milhões de metros cúbicos de material
lenhoso das florestas do País, sendo que. desse total, 83% são desti·
nados à produção de lenha c carvão.
Há outros fatores, de igual importância. causadores da devasta·
ção florestal, como a pecuária e a agricultura desordenadas nu regiiio
Centro-Oeste e Amazónica, onde se utilizam, além da prática pri·
múria e criminosa d~s ~·queimadas", poderosos desfolhantcs quími·
cos, objetivando apressar a morte dns {1rvor''"·liherando o terreno rapidamente para a agro pecuária.
Também na periferia c regiões adjacentes às grandes cidades bru·
silciras, a expansão urbana, desordenada e caótica, vem destruindo
os últimos vestígios de matas.
~preciso que se ressalte, a esta altura, que a devastação Oores·
tal, vem trazendo ure comple"o de conseqUências danosas ao meioambiente c ao equil(brio ecológico, dentre as quais avulta a alteração
da economia d<~ úgua cm vúrias hacias hidrográlicas, reduzindo as
rescrv:IS de água do subsolo.
,\lém disso, mais de três mil espécies vegetais já foram exter..
minadas nn Brusil, c iguul número encontra-se em estágio avanç-ado
de extinção.
Por outro lado. uinda, inúmeras espé:cics animais também estão
ti dcsanarcccr. cm proporção direta à destruição da nora lenhosa e
arbustiva, eis yue, nu medida em que se destróe o habllat natural de
vários uninwis, prcjudicu-st a dinãmica populacional irrcvc:rsi ..
vclmcntc.
Em estudos recentes realizados pela FAO. concluiu-se que
fl:IÍ!'ics como o Brasil. ttindí.i dotndos de vastos recursos florestais,
~:stú rcscrv:tdo um promissor futuro, no campo norc:stul, cm virtude
da futura demanda de. madeiras tropicais, decorrente do crescente
deficit de madeiras iodu~triais nos paises do hemisrério norte,
Tod:tvia, o problenm norestal brasileiro vem assumindo propor·
~ill.!s dn1m:Hicns, como procurumos ressaltar, em função do
indiscriminudo dc:smatumcnto c de umu política de reflorestamento
aimlit hl!situntc c dclicientc.
Urg~.:. por conseguinte. sejam udotadas imcdiutns c inudiávds
rrovidõncias ubjctivando a rroservacào do que rest:l do potencial
llurest:li de nosso Puls, us~im como a implantação de uma sistemáti·
~:1 de rcnnn:stmn~:ntL., q uc cfctivnmentc atenda Us necessidades de
\!:u.lu rcl!iilo gc~leconômic~l.
Em vcrdndc, como :1firmt1 Mauro Antonio Morucs Victor em
0\austivo traballh> publicndo pela Socicdndc Brasileira de Silvicultu·
ra - "A Devastação Florcstul", pilgs, 44/46, a continuar a atunl

politica pura os recur~os Oorestais, tudo indica que, somente no Esta·
do de São Paulo, dentro de aproximadamente vinte c cinco anos,
havcrtl apenas 2 ou 3% de noresttu; primitivas,
A situaçilo í: caóticu. c as perspectivas silo as piores possíveis,
pois u dcvustucflo. na atual sistemoHica, podc:r(l ser retardada mas
nunca eliminada.
Nesta Cllnformidade. impõe-se a realização de estudos e amplo
debate nacional sobre a mati:ria, untes que seja demasiadamente tar·
de, a fim de que alternativas c soluções sejam apontadas, com uma
integral c llO!Oiógica rcrormulacão na equivocada política flortstal
brasileira.
São esses os motivos essenciais que nos moveram a apresentar
cstrl indicação, que, cspcrumos, poderá ensejar os indispensáveis estudos e soluções para o grave e vital problema.
Sala das Sessões. aos 17 de setembro de 1975, - Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A indicação lida
será publicada e remetida à Comissão de Agricultura; (Pauu.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, cm turno suplementar, do substitutivo do
Senado no Projeto de Lei da Câmara o• 27, de 1975 (n' 1.344·
B/73, na origem), que dispõe sobre o mandato de Reitores,
Vice-Reitores, Diretorcs c Vice-Diretorcs das Instituições
particulares de ensino superior, tendo
PARECER, sob o• 415, de 1975, da Comissão de Redução, oferecendo a redução do vencido.
Em discussão.
Se ne~hum dos Srs. Senadores desejarem usar da palavra,
encerrarei adiscussão, (Pausa,)
Está encerrada.
Encerrada u discussão, o substitutivo é dado como
definitivamente adotado, nos termos do nrt. 318 do Regimento·
Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprovado.
Redaçio do vencido, para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 4• Câmara n• 17, de
1975 (n•1.344-B/73, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dá nova redaçio 10 parágrafo único do art. 15 e 10 art. 16
da Lei n• 5.540, de 18 de novembro de 1968, que "fixa normas
de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com 1 escola média, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo único do art. 15 c o nrt. 16 da Lei n• 5,540,
de 2H de novembro de 1968, que r.xa normas de organização e
ruoeionnmento do ensino superior e sua articulação com a escola mi:din, e dá outras providencias, passam n vigorar com n seguinte rcdaçUo:
.. Ar!. 15 ' ' ' " " " ' " " " ' ' ' " " " " ' " " ' " ' ' " ' '
Parágrnro único. Nu composição do Conselho de Curadores,
u ser rcguludu nos estatutos ou regimentos, devcrilo incluir.. sc, alí:m
dos membros pertencentes à própria instituição, representantes da
comunidade, em número' correspondente n 1/3 (um terço) do total,
Art. 16, O processo de escolha e nomeação de Reitores, ViccReitores, Pró-Reitores, Sub-Reitores, Adjuntos de Reitor ou
Decanos de Universidude, Diretores e Vice-Diretores de estabeleci·
mcntos isolados de ensino superior, bem como de outros responsá·
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em 17 de setembro de 1975
(Extraordinária)
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Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard - Evandro
Carreira - José ·Esteves - José Lindoso - Cattctc Pinheiro Jarbas Passarinho- Renato Franco.:... Alexandre Costa- Fausto
Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio Portclla - Virgílio
Távora- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinartc MarizDomício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante rcotônio Vilela - Augusto 'Franco - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso- Eurico Rczendc- João Calmon- Amaral PeixotoRoberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Donton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanemu- Itamar·
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia
- Oriundo Zancancr - Benedito Ferreira - Lâzaro Barboza Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes Canele - Saldanha
Derzi - Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evelásio
Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Daniel Kricgcr- Tarso
Outra.

capita, produto interno bruto, qualidade da vida, indicadores sociais
. levantados pela Fundação ao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outros elementos fundamentais para o equilíbrio regional do Pais.
d) Quais os Estados e Territórios Federais inadimplentes cm
relação a Convénios, Acordos ou quaisquer outros compromissos
especiais assumidos com o Ministério da Educação c Cultura, referentes ao atendimento de programas c aplicação de recursos financeiros destinados a níveis ou graus de ensino.
e) Quais os órgãos da administração dircta.c indircta, inclusive
fundações, ou ainda entidades particulares contempladas com parcelas de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) c Instituto Nacional de Desenvolvimento da
Educação c Pesquisa (INDEP), através de Convênios ou outras
modalidades contratuais para projetes de manutenção ou custeios
administrativos, indicando-se valores.
I) Qual o deficit de vagas para matrícula no I• grau c do 2• grau,
por unidade da Federação.
Sala das Sessões, cm 17 de setembro de 1975.- Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão solicitadas
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número as informações requeridas. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, I•-Secretário.
regimental, declaro aberta a sessão. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•~lido o seguinte
Secretário.
REQUERIMENTO N• 413, DE 1975
~lido o seguinte
Senhor Presidente:
REQUERIMENTO N• 412, DE 1975
Nos termos do art. 23 do Regimento Interno, requeiro transcriSenhor Presidente:
ção nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O
Tendo cm vista estar cm tramitação no Congresso Nacional a Estado, de Floriunópolis, intitulado "125 anos de Luta e Progresso",
Proposta Orçamentária da União para o exercício de 1976, requeiro, alusivo às comemorações de 125• de Blumenuu.
nu forma regimental, sejam solicitadas ao Ministério da Educação e
Sala das Sessões, I 7 de setembro de 1975.- Otalr Becker.
Cultura, através do Gabinete Civil da Presidência da República, as
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento
seguintes informações:
lido
será
submetido ao exame da Comissão Dirctoru. (Pausa.)
a) Quais os montantes das cotas do salário educação entregues
Sobre
a mesa, indicação que vai ser lida pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.
às unidades da Federação nos exercícios financeiros de 1970, 1971,
1972, 1973, 1974 c a previsão paru 1975.
~lida a seguinte
b) Quais os montantes dus cotas distribuídas às unidades da
INDICAÇÃO N• 3, DE 1975
Federação pelo Orçamento Geral do Fundo de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) ou.do Instituto Nacional de Desenvolvimento da
"Indica o exume, pela Comissão de Agricultura, da viaEducação e Pesquisa (INDEP), referidos nu Lei n• 5.537, de 21-11bilidade de rcalízuçiio de estudos c ~chatos acerca da siluaçuo
68, Decreto-lei n• 872, de 15-9-69, c Decreto-lei n•I.053, de 21-10-69,
florestal brasileira."
nos mesmos exerc(cios untes mencionados.
Senhor Presidente:
c) Quais os critérios adotudos nu distribuição de recursos
linunceiros às unidades da Federação, se foram levadas em
Em conformidade com o disposto no urt. 248, do Regimento lnconsideração carências de salas-de-aula, ausência de vagas para gru- terno, indico seja a Comissão de Agricultura consultada sobre u
pos etários, complementação de salúrios de Professores, renda per oponunidadc c viabilidade de promover estudos .<obre" situuçi\o n,j.
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restai brasileira, em face ao indiscriminado dcsmatumento que se
processa cm todo o País, realizando amplo debate sobre a matéria c

plllfticn pura os recursos llorcstais, tudo indica que, somerte no Estado de Suo Paulo, dentro de aproximadamente vinte e cinco anos,

propondo 1 no linnl, medida legislativa capuz de proteger e umrlinr

hu\'cr(t apenns 2 ou 3% de norestu:; primitivns.
A situação é caótica, c as perspectivas são aS piores possíveis,
reis 11 dcvastuctao, nu óilual sistcmíttica, poder(t ser retardada mas

nossas reservas florestais.
Justificação
Um dos paradoxos de nosso tempo, irrecusuvelmentc, refere-se
no extraordinário desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade que, como corolário inevitável, vem deteriorando o meio
ambiente c equilíbrio ecológico.
Em verdade, o assim chamado progresso vem. a cada momento.
determinando a poluição do ar. dos rios c dos mares. destruindo a
flora c a fauna c exaurindo, de maneira absolutamente irreversível.

o

os recursos naturais.
No que se refere especificamente à devastação de florestas, o
Brasil tem sido vítima de autênticos crimes, eis que, em enormes porçõt:s de nosso território, imensas áreas verdes vêm scn\.. sistematicamente destruídas para dar lugar a pastos, c. também, pura a utilização de madeira como combustível.
Nem todo mundo sabe, mas o Brasil. logo depois da União Soviética. ê, ou pelo mc:nos ern. há pouCos anos passados. o maior País
florestal de todo o planeta.
No entanto, a devastação que se processa em nossas florestas í:
t>rutal c indiscriminada. pois. anualmente. consoante informa a
publicação "Informativo". n• 6, pág. 37, da Fundação Getúlio Vargas, são retirados duzentos milhões de metros cúbicos de material
lenhoso das florestas do Pais, sondo que, desse total, 83% são destinados à produção de lenha e carvão.
Há outros fatores, de igual importância. causadores da devastação florestal, como a pecuária c a agricultura desordenadas na rcgiüo
Centro-Oeste e Amazónica, onde se utilizam. além da prática primilria c criminosa das "queimadas", poderosos desfalhantes químicos, objetivando apressar a morte das Ctrvor~·~. liherundo o terreno ra ..
pidamentc para u agropecuária.
Também na periferia e regiões adjacentes às grandes cidades brasileiras, a expansão urbana, desordenada e caótica. vem destruindo
os últimos vestígios de matas.
f:. preciso que se ressalte, a esta altura, que a devastação Oorestal, vem trazendo um complexo de conseqUências danosas ao meioambiente c ao equil!brio ecológico, dentre as quais avulta a alteração
da economia da úgua cm várias bacias hidrográficas, reduzindo as
resorvas de água do subsolo.
r\lém disso, mais d~.: três mil espécies vegetttis já foram cxtern1inadas no Brasil. c igual número encontra-se em estágio avançado
de extinção.
Por outm lado. ainda. inúmeras espécies animais também estão
i\ dcsanarcccr, cm nroporçào dirctn à destruição da nora lenhosa c:
arbustiva, eis que. na medida em que se dcstróe o hablt1t natural de
,•::trios anim;lis, prejudica-se a dinâmica populacional irrcvcrsivchncntc.
Em estudos recentes realizados pela FAO. concluiu-se que
rwiscs como o Brm;il. uindli dotudos de vastos recursos florestais,
~.:stÍI rcscrvudo um promissor futuro, no campo norcstul, cm virtude
da futura demanda de madeiras tropicais, decorrente do crescente
deficit de madeiras industriais nos países do hemisfério norte.
Todavia, o prohlemu florestal brasileiro vem assumindo proporcl1cs c.lmmCtticns. como procuramos ressaltar, em fun~;ão do
indiscriminudo desmatamento c de uma politica de reflorestamento
aindtl hesitante c dcticicnh:.
Urge. ror cunscguintc, sejam udotadas imediutns c inadiávei_s
providé~cias objctivnndo a prescrvuçào do que resta do potencial
llllrcstnl de nosso Pafs. assim como u implantação de uma sistemíoti·
c~1 de rcnorcstamento que cfetivumcnh: :1tcndu às necessidades de
c~1d:t rc~ii'itl gcnccontlmicu.
Em vordndc. C<1mll anrma Maum Antnnio Moraes Victor cm
""'ustiwtrabnlhll publicndo pcln Sociedade Brasileira de Silvicultu"' - "A Dcl'astnçàll Florestlll", piogs. 44/46, a continuur a atual

nunca climinnda.
Nestn conformidade. impõe-se u realização de estudos c amplo
debate nacional sobre a matéria, antes que seja demasiadamente tar·
de, "fim de que alternativas e soluções sejam apontadas, com uma
integral e ontológica reformulação na equivocada politica florestal
hrnsilciru.
·

São esses os motivos essenciais que nos moveram a apresentar
cstn' indicação, que, esperumos, poderá ensejar os indispensáveis estudos e soluções para o grave c vital problema.
Sala dus Sessões. aos 17 de setembro de 1975. - Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A indicação lida
será publicada e remetida à Comissão de Agricultura; (Pausa.)
Passa~se à

ORDEM DO DIA
.(temi:
Discussão, cm turno suplementar, do substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1975 (n• 1.344B/73, na origem), que dispõe sobre o mandato de Reitores,
Vice-Reitores, Diretores e Vice-Dirctores das Instituições
particulares de ensino superior, tendo
PARECER, sob n• 415, de 1975, da Comissão de Redação, oferecendo a redução do vencido.
Em discussão.
Se ne~hum dos Srs. Senadores desejarem usar da palavra,
encerrarei à discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como.
dennitivamcnte adotado, nos termos do art. 318 do Regimento
Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Eo seguinte o substitutivo aprovado.
Redaçio do vencido, para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 4a Câmara n• 27, de
1975 (n•l.344-B/73, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dá nova redaçio ao parágrafo único do art. 15 e ao art. 16
da Lei no 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas
de organização e funclon1mento do ensino superior e sua
artlculaçio com a escola média, e d' outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• O parágrafo único do art. 15 c o art. 16 da Lei n• 5.540,
de 2M de novembro de 1968, que nxa normas de organização e
l'uncionamento do ensino superior e sua articulação com a escola mé·
diu. c dú outras providências, passam a vigorar com a seguinte rcdaa
ção:
"Art. 15 ...................... , .... , .... , , . , ... ..
l'urágr:tfo único. Na composição do Conselho de Curadores,
u ser rcguludu nos estatutos ou regimentos, deverão incluir-se, além
dos membros pertencentes ii própria instituição, representantes da
con1unidade, em número' correspondente a 1/3 (um terço) do total.
Art. 16. O processo de escolha c nomeação de Reitores, ViceRcitores, Pró-Reitores, Sub-Reitores, Adjuntos de Reitor ou
Decanos de Universidade, Diretores c Vice-Diretorcs de estabeleci·
n>cntos isolados de ensino superior, bem como de outros responsâ·
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universitárias, reger-sc·á pelas disposições constantes deste artigo,
§ I• Os Reitores de Universidades c os ·oirctorcs de cstabclc·
cimentos isolados de ensino superior, quando essas instituições
forem criadas e mantidas pela União, serão nomeados pelo Prcsidcn·
te da República, observados os seguintes principias:
I - a escolha será feita a partir de listas de 6 (seis) nomes, uma
para cudu caso, e submetidas ao Presidente da República pelo
Ministro de Estudo da Educáção c Cultura;
11 - as listas serão elaborudas cm reunião conjunta do Consc·
lho Universitário ou órgão colcgiado equivalente c do órgão colcgia·
do de coordenação dus atividudcs de ensino c pesquisa;
III - poderão constar das listas nomes de pessoas estranhas ao
corpo docente da instituição desde que comprovadas sua capacida·
de, idoneidade mo rui c ilibada rcputução;
IV- os Estatutos das instituições poderão definir proccdimcn·
tos que ampliem o colégio eleitoral referido no inciso 11;
V- será de 4 (quatro) anos o mandato' dos dirigentes a que se
refere este parágrafo, vedudo o exerclcio de 2 (dois) mandatos
consecutivos.
§ 2• Os Vice·Reitorcs, Pró-Reitores, Sub· Reitores, Adjuntos
de Reitor ou Decanos de Universidades mantidas pela União serão
nomeados pelo Reitor,
§ 3• A denominação de Vicc·Reitor passarâ a ser utilizada
como equivalente às demais expressões incluldas no parágrafo ante·
rior, cabendo à Universidade escolher dentre as mesmas c definir no
seu Estatuto aquela que irá adotar para designar os auxiliares dirctos
do Reitor. especificando o seu número.
§ 4• O Reitor dcsignarâ, dentre os seus auxiliares referidos nos
parilgrufos 2• e 3•, aquele que, além das suas atribuições pcrmancn·
tes. deverá substitui-lo em suas faltas c impedimentos eventuais
mediante prévia aprovação do Ministro de Estado da Educação e
Cultura.
§ 5• O auxiliar designado, na forma do parágrafo anterior,
sucederá o Reitor, no caso de vacância, até que seja cfctuado o
provimento do cargo de conformidade com o parãgrafo I• deste arti·
go.
§ 6• As Universidades procederão às alterações que se fizerem
necessárias em seus Estatutos e Regimentos, a fim de adaptá-los às
disposições da presente Lei, submetendo-se ao Conselho Federal de
Educação.
• § 7• Os Diretores ciu Coordenadores de órgãos sctoriais,
cr~ados nos termos do § I• do art. 13 desta Lei, assim como os
Dirctores das un'idudcs universitárias das Instituições criadas c
mantidas pela União, c os respectivos Vicc-Dirctorcs serão nomca·
dos pelo Reitor, ouvido o Ministro de Estado da Educação c Cultu·
ra, observados os seguintes principias:
I - a nomeação será feita dentro de 60 (sessenta) dias contados
da posse do Reitor, ou du vacância do respectivo cargo, a partir de
lista de 6 (seis) nomes elaborada pelo órgão colegiado do sctor ou
unidade, ou pelo Conselho Universitário, quando não houver órgão
colcsiudo sctoriul;
11 - cm nenhuma hipótese o Dirctor, o Vicc·Dirctor ou o
Coordenador poderão exercer o cargo por pcrfodo consecutivo
superior a 4 (quatro) unos, nem por pcrlodo alternado sup,erior a 8
(o1to) unos.
§ H• O Dirctor de estabelecimento isolado de ensino superior
dcsignurú o Vicc-Diretor que, além de suas atribuições permanentes~
o substiluirá cm suas faltas ou impedimentos eventuais.
9• O Vicc-Dirctor designado nu forma do parágrafo anterior
succ~crá o Diretor, no caso ~· vacância, até que seja cfetuado o
provimento do cargo, nu forma do§ I• deste artigo,
lO A elaboru~ão nu lista séxtuplu, prevista no item I do§ I•
deste urtigo, devcrú ser encaminhada ao Ministério da Educação c
C:ultum, no pmw máximo de 90 (noventa) dias antes da conclusão
du munduto uc Reitor, c no uc30 (trinta) dias nos casos dos§§ 5• c 9•

*

*

<.leste urtigo.

§ 11. Nus instituições de ensino criadas c mantidas por
Governo Estadual ou Municipal, a nomeação dos dirigentes a que se
refere este urtigo fur·se-á segundo normas estabelecidas pelo rcspccti·
vo sistema de ensino e aprovada pelo Conselho de Educação
competente.
§ 12 Nas instituições de ensino de carútcr particular, a matéria
reger•Se•Ú pelOS teSpCCtiVOS estatUtOS C regimentOS desde que aproVa•
dos pelo Conselho Federal de Educação, mediante parecer homolo·
gado pelo Ministro de Estado da Educação c Cultura.
Art. 2• São mantidos os mandatos dos dirigentes das institui·
ções de ensino superior, criadas c mantidas pela União, nomeados
pelo Presidente du República e em cxcrclcio na data da publicação
desta lei.
Art. 3• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrArio.
O SR, PRESIDENTE (Magolhies Plnto)-ltem l:

Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução n•
63, de 1975 (apresentado pela Comissão de Finanças como
conclusão de seu Parecer n• 410, de 1975), que autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar,
através da Companhia Estadual de Energia Elétrica, operação de importu~ão financiada, no valor de USS 3,000,000.00
(trés milhões de dólares norte-americanos), tendo Parecer,
sob n• 411. de 1975, da Comissào de Constituição c Justiça,
pela Constitucionalidade e juridicidadc.
Em discussão:
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, cnccr·
rarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.) ·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Esgotada a matê·
riu constante da Ordem do Diu.
Sobre a mesa, redução final de proposição aprovada na Ordem
do Dia du presente sessão e que, nos termos do parAgrafo único do
urt. 355 do Regimento Interno, se não houver objcção do Plenário,
seri11idu pelo Sr. 1•-Secretário. (Pausa.)
I?. lida a seguinte
PARECER N• 418, DE 1975
Comlssio de Redaçio
Relator: Senador Mendes Canale
!\ Comissão apresenta a redução final do Projeto de
Resolução n• 63, de 1975, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul u contratar, através da Companhia
Estaduul de Energia Elétrica, operação de importação
linuncciru, no valor de USS 3,000,000.00 (três milhões de
dólares norte-nmericunos).
Saiu das Comissões, em 17 de setembro de 1975. Danton Joblm, Presidente - Mendes Canale, Relator- José
Llndoso - Orestes Quércla,
ANEXO AO PARECER N•418, DE 1975
Redaçiio nnal do Projeto de Resolução n• 63, de 1975.
Fuça saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
42, inciso IV, du Constituição, e e u , - - - - - - - - Presidente, promulgou seguinte
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Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a
contratar, através da Companhia Estadual de Enerxla EIEtrlca,
operaçilo de lmporlaçilo nnanclada, no valor de uss
3,000,000,00 (três milhões de d61ares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:

Estú aprovada. O projeto vai à promulgação.
O SR, PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Nada mais
hav~nd? a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
ordmár1a de amanhã a seguinte·
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Art. I• ~o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autoriza·
-}do u firmar contrato, através da Companhia Estadual de Energia
Elí:triçu - CEEE, com .o Grupo Industrie Elcttro Mcccanichc per
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 82,
lmpiunti AII'Estcro SPA, com sede cm Milão, ltâlia, no valor, em li· de 1974, (n• 1.463-B/73, na Casa de origem), que institui a "anotação
ra italiana, equivalente a. USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares de responsabilidade técnica" na prestação de serviços de engenharia,
norte-americanos), destinado à importação financiada de peças de de arquítctura c agronomia, c dâ outras·providências, tendo
reserva pura a Central Tcrmoclêtrica Presidente Médici (ex-Candiota
PARECERES, sob n•s 116 c 117, de 1975, das Comissões:
11), ern instalação naquele Estado.
- de LeJIIIaçio Social, ravorâvcl, com emenda que apresenta
Art. 2• A operação a que e: rercre o artigo anterior, realizar-se· de n• I·CLS; c
ú nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
- de Flnançu, ravorâvcl ao projeto c contrário à emenda
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e condições apresentada pela Comissão de .Legislação Social.
admitidas pelo Banco Central do Brasil -Fiscalização e Registro de
-2Capitais Estrangeiros (FIRCE) - para registro de financiamentos
da espécie, obtidos no exterior, e as demais exigências normais dos
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 57,
órgãos encarregados da execução da politica económico-financeira de 1972, de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que lixa cm
do Góverno Federal, inclusive quanto ao aval ou fiança a ser presta· seis Horas o pcrfodo de trabalho diário dos operadores cm
do pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul c pelo Banco eletricidade e dá outras providiincias, tendó
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE e, ainda, as
PARECERES, sob n• 132 c 133, de 1974, das Comissões:
disposições da Lei Estadual n• 6.711, de lO de julho de 1974.
- de 'Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
Art. 3• Esta resolução entra em viga~ na data de sua publicação. juridicidude.
-de LeJislaçio Social, ravorâvcl.
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- A rcdação final,vai
à publicação.
-3Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação que scrâ
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 55,
lido pelo Sr. I•·Sccretário.
de 1974, de autoria do Senhor Senador Benjamim Farah, que dispõe
fi lido e aprovado o seguinte
&obre a instituição, organização c runcionamcnto das entidades
REQUERIMENTO N•414,DE 1975
cinológicas em todo o País, c dâ outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 249 e 250, de 1974, das Comissões:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno,· requeiro
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da
redução final do Projeto de Resolução n• 63, de 1975, que autoriza o juridicidade; c
-de AKrlcultura, ravorâvel.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar, através da
Companhia Estadual de Energia Elêtrica, operação de importação
-4financiada, no valor de USS 3,000,000.00 (três milhões de dólares
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
americanos).
105, de 1974, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
Sala das Sessões, cm 17 de setembro de 1975. - Ruy Santos.
institui o Código de Menores, tendo
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Aprovado o
PARECÉR, sob n• 296, de 1975, da Comlaaio Espeelal, ravorâ·
requerimento, passa-se à imediata apreciação da rcdação final.
vel nos termos do substitutivo que orcrcce.
Em discussão a redaçào final (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, está encerrada a discussão.
Em votação.
,..,aO•. SR. PRESIDENTE (Wiboa Goap!Yn) - EstA encerrada a
Os Srs. Senadores que aprovam a rcdação final, queiram
permanecer sentados. (Pausa,)
(ÚWIIIIa·se a sessão à.r 18 horas e 30 mln"tos, J

139• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 18 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES
E BENJAMIM FARAH

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Evandro Carreira- José Es-·
teves - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco - Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Virgílio'
Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinorte MarizMltonCabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo GuerraLLliZ Cavalcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco- Lourival
Baptista- Luiz Viana- Ruy Santos- João Calmon- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Magalhães Pinto
- Benedito Ferreira - Lázaro Barboza...:. ltalívio Coelho - Saldanha Derzi -Otair Becker- Daniel Krieger.

Lembremos, 'cm termos os mais sucintos, alguns antecedentes
importantes relativos a esse assunto.
Foi o Código de Processo Civil, decretado pela Lei n• 5.869, de
1973, que, com o seu art. 1.215, estabeleceu a eliminação ou destruiçtao dos autosjudiciúrios.
O texto dosse artigo, com a pequena modificação que nele introduziu a Lei n' 5,925, de 1973, está assim redigido:

"Art. 1.215 Os autos poderão ser eliminados por incineração, destruiçiio mecânica ou por outro meio adequado,
lindo o prazo de cinco anos, contado da data do arquivamento, publicando-se previamente no órgão oficial e emjornallocnl, onde houver, aviso aos interessados, com o prazo de trin·
ta dius.
§ I' (;licito, porém, às partes e interessados requerer,
i1S suas expcn.sas, o desentranhamento dos documentos que
juntarum aos autos, ou a microfilmugem total ou parcial do
feito.
§ 2'' Se, a juizo da autoridade competente, houver, nos
autos, documentos de valor histórico, serão eles recolhidos
ao Arquivo Público,"

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regímen tal, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSA.GEM DO PRESIDENTE DA. REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação
N• 175(75 (n• 286(75, na origem, de 17 do corrente), referente à
aprovação das matérias constantes das Mensagens n•s 146, 152, e
153,dc 1975(n•s 238,248, e 249, de 1975, na origem).

PARECERES
PARECER N• 419, DE 1975
Da Comissão de Constitulçilo e Justiça sobre Projeto de
Lei da Câmara n• 60, de 1975 (n• 666-B, del975, na Câmara
dos Deputados), que suspende a •lgêncla do artigo 1.215 do
Código de Processo CIYII.
Relator: Senador Gusta•o Capanema
A Cümaru dos Deputados enviou ao Senado Federal, a 19 de
ugnslo prôsimo passudo, o projeto de lei, de iniciativa do Senhor Pre·
siuonte uu Republica, suspendendo a vigência do art. 1.215 do Códig«Jde;: Proc~sso Civil.
O projeto presidencial não foi em nada modificado pela Câmara
uc1 Uopu wlos.
O sou a.'t. 1•. nu qual se inclui toda a matéria legal proposta, é
UCJ!t::or st:gUI/ltc:

"Art. I• Fica suspensa a vigência do urt. 1.215 do Códigu de )>rocosso Civil, até que lei especial discipline u matéria
ncl~ contidu."

Nu elaboração do Código de Processo Civil; houve baldada
tentativa de que a destruição dos autos não fosse fdta a juizo da
uutoridude judiciúria, mas com o prévio exame, nos arquivos públi~
cus. dos entendidos em documentos de valor histórico.
i'or outro ludo, com u mesma preocupação da máxima defesa
possível de documentos importantes, postos em risco pelo art. 1.215
do Código de Processo Civil, enviou a Câmara dos Deputados, ao
Senado Fcdcrul, cm maio deste ano; um projeto de lei de iniciativa
do nohrc Deputado Marcelo Medeiros, tornando muior o prazo, que
devesse decorrer entre o arquivamento dos autos findos e a suu possí~
wl destruh;rao.
Simultnncmncntt: com o :.tndamento dessa proposição, no Sena·
do Fodcral, cm ubril deste uno, o ilustre Senador Franco Montoro
propus outro projeto de lei, modincando o urt. 1.215 do Código de
Processo Civil, paru o fim de tornar obrigatório que u autoridade
judicií1riu, untes du destruição dos autos, nomeasse uma comissüo de
três mcmhros, escolhidos dentre pcssous rcconhccidumentc versudus
nos o1ssuntos históricos, puru sclccionar os documentos que, poupa·
dus Íl dcsLruh;fil>, l'osst:m recolhidos uos urquivos públicos.
Mcdinnte rcl)ucrimcnto do Scnlwr Presidente du Comissuo de
Con!'ltituiçào c Justh;n, os dois projctos, o iniciado nu Câmara dos
Deputudos c o de iniciativa do Senado, passarttm a ter tramitaçA'o cm
conjunto.
l)UC

O rclutor dus Uuus mencionadas proposições, que é o mesmo
ura reluta o projeto de inidtttivn do Presidente du Repúblicu,

-399procedia à turofa de ouvir pessoas entendidas c instituições interessa·
das, quando teve início, na Câmara dos Deputados, a tramitação do
projeto presidencial, objeto que i:, já agora, do presente parecer.
f:. fora de dúvida que o projeto, de iniciativa do Poder Exccuti·
vo, coloca o problema cm termos de maior conveniência do que os
dois projetas de iniciativa parlamentar.
Em primeiro lugar, consideremos que i: preciso regular não
somente a questão da destruição dos autos cíveis, mas também dos
autos criminais, como, na sua exposição de motivos, pondera o Se-

nhor Ministro da Justiça.
Ess·a destruição haverá de ser feita, e.videntcmcntc, porque não
hú espaço para guardar todo o conjunto dos autos judiciários findos,
existentes no Pais, nem há nenhuma conveniência cm conservar esses
papéis. Mas seria gravemente lesivo à cultura nacional que essa des·
traição se consumasse sem prévio exame, feito por pessoal idôneo, de
todo o conteúdo desses autos, a fim de que os papéis de valor históri·
co, que neles se encontrassem, fossem preservados nos arquivos
públicos.
Aliás í: de ponderar que não devem ser considerados, para o cfci·
to de destruir ou de conservar, apenas os autos judiciários, mas tam·
bi:m todos os processos existentes nos arquivos da administração
pública, federal, estadual e municipal, assim como nas casas.lcgislati·
vas de todo o País. Também, nessas duas áreas, muito hã para des·
truir, mas numerosos silo os papéis que não podem deixar de ser
conservados. A destruição indiscriminada tem sido feita, com a ale·
gação de que espaço não há para a conservação de papéis conccrncn·
tesa assuntos terminados.
Aconselhável não seria que a lei especial, de que cogita a
proposição presidencial, versasse sobre todos os documentos públi·
cos existentes no País, judiciários ou não?
Como quer que seja, o que é certo é que tão amplo c importante
assunto não pode ser regulado por um simples artigo do Código de
Processo Civil. Esse artigo deverá ser, afinal, revogado,
E, em lugar dele, que se elabore uma lei especial, que pode pas·
sara ser um dos diplomas básicos da nossa cultura histórica.
O projeto, proposto pelo Poder Executivo, c ora objcto deste
parecer, se reveste, portanto, da maior importância. Merece ser aprovado.
Sala das Comissões, cm 17 de setembro de I975. - Nelson Car·
nelro, Presidente eventual -Gustavo Capanema, Relator- Helvidlo
Nunes - Leite Chaves - José Llndoso - Renato Fnnco - Heitor
Dias,

COMPARAÇÃO ENTRE OS TEXTOS DA LOP E O PLS- 51,
DE 1975
PLS- 51/75
"Artigo 72 - Qualquer ocupante de cargo elctivo perderá o
mandato, por decisão da Convenção:
·
I- se deixar o Partido, sob cuja legenda foi eleito;
. l i - se, por atitude ou pelo .voto, se o~uscr às dirctrizcs legitima·
mente estabelecidas pelos órgãos de deliberação partidária.
LOP
"Artigo 72. o· Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Vereador que, por atitude ou pelo voto, se opuser às dirc·
trizes legitimamente csta'oclccidas pelos órgãos de dircção partidária
ou deixar o Partido sob cuja legenda for eleito, perderá o mandato.
Parágrafo único. Equipara-se à renúncia, para efeito de con·
vocação do respectivo suplente, a perda de mandato a que se refere
este artigo.
PLS-51/75

"Artigo 73- Consideram-se dirctrizcs legitimamente estabelecidas as que forem fixadas pelas Convenções Nacionais, Regionais
ou Municipais e, supletivamente, pelos Dirctórios correspondentes,
cm qualquer hipótese convocados na forma do estatuto c com obser·
vância do quorum da maioria absoluta.
Parágrafo I• A deliberação parlamentar, para efeito de disci·
plina de voto, i: a adotada pelo órgão partidário competente cm
rcuniiio conjunta com a Bancada e aprovada por maioria de votos de
seus integrantes, visando a condução dos trabalhos parlamentares
em harmonia com os interesses do Partido.
Parágrafo 2• Ocorrendo votação iminente que impossibilite
prazo para .audiência regular dos órgãos partidários, a decisão de
fechar a questão sobre a votação poderá ser tomada somente pela
Bancada, por deliberação da maioria dos seus integrantes,
Parágrafo 3• O parlamentar poderá abster-se de votar, baseado
em convicção religiosa, filosófica ou por questão de ética, devendo
dar ciência prévia à liderança da sua posição.
Parágrafo 4• As diretrizcs estabelecidas pelos órgãos de dircçilo
partidária serão arquivadas no prazo de 10 (dez) dias:
1 - se emanadas das CJnvcnçõcs ou Dirctórios Nacionais e
Bancadas federais, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral;
I I - se emanadas das Convenções ou Dirctórios Regionais c
Bancadas
estaduais, nas Secretarias dos respectivos Tribunais Re·
PARECER N•4l0, DE 1975
gionais Eleitorais; c
III- se emanadas das Convenções ou Dirctórios Municipais c
Da Comissão de Constltulçio e Justiça sobre o Projeto de
Bancadas
de Vereadores, nos cartórios dos respectivos Juizos
Lei do Senado n• 51, de 1975, que "dá nova redaçio a dispositivos da Lei n• S.68Z, de 21 de julho de 1971 - Lei Or&inlca eleitorais.
Parágrafo 5• Os órgãos partidários não poderão traçar dire·
dos Partidos Politlcos".
trizes contrárias às estabelecidas pelos que lhes forem superiores,
Parágrafo 6• Da deliberação que estabelecer dirctrizcs ou
Relator: Senador José Llndoso
disciplina de voto, poderá o interessado interpor recurso, no prazo
Intentando introduzir alterações na Lei Orgânica dos Partidos
de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento.
Políticos com' o presente Projeto de Lei n• 51/75, tem seu nobre nu·
Parágrafo 7• Se considerar necessário, o Diretório podcrâ
tor Senador Luiz Cavalcante, como escopo principal, estender, aos
enviar cópia do apelo c dos documentos que o instruem ao órgão re·
eleitos para os cargos executivos de Governador c Prefeito Munici·
corrido, para aduzir as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias, a
pai, a perda de mandato prevista no parAgrafo único do art. 15~ da
contar da data do recebimento.
Constituição para Senadores, Deputados Federais c Estaduais, c
Purágrufo 8• Findo o prazo, com ou sem razões, o Dirctório
Vereadores, quando incidam na infidelidade partidâria.
julgará o recurso, dentro de t5"(quinze) dias.
Um Prefeito ou um Governador que troque de Partido cm pleno
mundato, colocando os recursos da Prefeitura ou os do Estado a ser·
viço da agremiação para a qual se bandeou, cfctua desscrviço muito
maior a seu antigo Partido, do que qualquer titular de cargo lcgis·
lativo-eletlvo quundo muda de colocação partidflria.
l,rocedemos, em seguida, ao confronto dos textos vigentes da
LOP, c os propostos pelo PLS- 51/75.

-400Purágruro 9• O recurso não tem efeito suspensivo".

LOP
Artigo 73. Consideram-se diretrizes legitimamente estabele·
cidas us que forem fixadas pelas Convenções ou Dirctórios Na·
cionais, Regionais ou Municipais, convocados na forma do estatuto
e com observância do quorum da maioria absoluta.
Purágraro I• As dirctrizes estabelecidas pelos órgãos de direção
purtidária serão arquivadas no prazo de lO (dez) dias:
I - se emunadas das Convenções ou Diretórios Nacionais, na
Secreturia do Tribunal Superior Eleitoral;
II -se emunudas das Convenções ou Dirctórios Regionais, nas·
Secreturias dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; c
III -.se emanadas das Convenções ou Diretórios Municipais,
nos Cartórios dos respectivos Juizos Eleitorais.
Purágraro 2• Os órgãos partidários não poderão traçar dirc·
trizes contrárias às estabelecidas pelos que lhes forem superiores.
Purágrafo 3• Da deliberação que estabelecer diretriz ou disci·
plina de voto, poderá o interessado interpor recurso, no prazo de 5
(cinco) dias, di reta mente ao dirctório partidário de hierarquia
superior.
Purágrafo 4• Se considerar necessário, o Diretório poderá
enviur cópia do apelo c dos documentos que o instruem ao órgão
recorrido, para aduzir as suus razões, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento.
Purágrafo S• Findo o prazo, com ou sem razões, o Diretório
.
julgurá o recurso, dentro em IS (quinze) dias.
Purágraro 6• O recurso não tem efeito suspensivo.
PLS-51/75
•• Artigo 74. Considera-se também descumprimento das dire·
trizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de dircção partidária:
I - deixar ou abster-se propositadamente de votar, sem justa
causa. em deliberação parlamentar;
11 - criticar, fora das reuniões do Partido, o programa ou as
diretrizes partidárias;
III - fazer propaganda de candidato a cargo clctivo inscrito
por outro Partido ou, de qualquer forma recomendar seu nome ao
sufrágio do eh:itor"do; c
IV- fazer aliança ou acordo com os filiados de outro Partido",

LOP
Artigo 74. Considera-se também descumprimento das diretri·
zes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária:
I - deixar ou abster-se propositadamente de votar em deliberação parlamentar;
11 - criticar, fqra dUs reuniões reservadas do Partido, o progra·
ma ou as diretrizes partidárias;
III - fazer propaganda de candidato a cargo elctivo inscrito
por outro partido, ou de qualquer forma, recomendar seu nome ao
sufrúgio do eleitorado; e

IV- fazer aliança ou acordo com ·os filiados de outro Partido.
PLSSI/75
"Artigo 75. A perda de mandato será decretada pela Justiça
Elcitorul, mediante representação do Partido, ajuizada no prazo de
30 (trinta) dias, contados:
I -da investidura do requerente no cargo elctivo, se o ato que
possu caracterizar a infidelidade partidária tiver sido praticado após

I - da investidura do representado no cargo elctivo, se o ato
que possa caracterizar a infidelidade partidária tiver sido praticado
após o registro de sua candidatura, e antes da posse; e
II -do conhecimento do ato que caracterize a infidelidade par·
tidária, se posterior à posse.

PLS-51/75
"Artigp 76. São partes lcgftimas para ajuizar a representação
perante a Justiça Eleitoral, por delegação expressa da Convenção, os
Diretórios Nacional, Regional e Municipal para decretação de perda
do mandato do filiado que deixar o Partido sob cuja legenda foi
diplomado ou se daqueles órgãos ou respectivas Convenções tiver
emanado a diretriz descumprida.
Parágrafo I• Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo ante·
rior; não houver sido ajuizada a representação, poderá esta ser pro·
posta, nos 30 (trinta) dias subseqUentes:
I -pelo Diretório Nacional no caso de perda de mandato de
Governador, de Deputado Estadual ou de dirctriz emanada du
Convenção ou do Diretório Regional; c
11 - pelo Óiretório Regional no caso de perda de mandato de
Prefeito, de Vereador ou de diretriz emanada da Convenção ou do
Diretório Municipal.
Parágrafo 2• Quando se tratar de Senador, Deputado Federal
ou Governador, mesmo que a dirctriz descumprida seja do Diretório
ou da Convenção Regional, somente o Dirctório Nacional' por dele·
gaçào expressa da Convenção Nacional, pode representar ao Tri·
bunal Superior Eleitoral, depois de decidir sobre à procedência do
pedido, devidamente instruido, que lhe encaminhar o Diretório
Regional".

LOP
Artigo 76. São partes legitimas para ajuizar a representação
perante a Justiça Eleitoral, os Diretórios Nacional, Regional e Muni·
cipal, ou suas Comissões Executivas, para decretação de perda de
mandato de Senador ou Deputado Federal, de Deputado Estadual c
de Vereador, se deixarem o Partido sob cuja legenda foram diplo·
mudos, ou se daqueles órgãos ou respectivas convenções tiver emanado a diretriz descumprida.
Parágrafo I• Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo ante·
rior, não houver sido ajuizada a representação, poderá esta ser
proposta, nos 30 (trinta) dias subseqUentes:
I - pelo Diretório Nacional, no caso de perda de mandato de
Deputado Estadual ou de diretriz emanada da Convenção ou do
Diretório Regional; e
11 - pelo Diretório Regional, no caso de perda de mandato de
Vereador ou de diretriz emanada da Convenção ou do Diretório
Municipal.
Parágrafo 2• Quando se tratar de Senador ou Deputado Fc·
dera!, mesmo que a diretriz descumprida seja do Diretório ou da
Convenção Regional, somente o Diretório Nacional pode repre·
sentar ao Tribunal Superior Eleitoral, depois de decidir sobre a
procedi:ncia do pedido, devidamente instruido, que lhe encaminhar o
Diretório Regional.
PLS- 51/15

II - do conhecimento do ato que caracterize a infidelidade
partidúria, se posterior à posse''.

"Artigo 7H, O Processo e julgamento da representação do
Partido l'olitico, pura a decretação da perda de mandato do filiado
que tiver pruticado ato de infidelidade partidária, caberá:
I- ao Tribunul Superior Eleitoral, se a representação for dirigi·
do contru Senador, Deputado Federal ou Governador; c
11 - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação for
dirigida contru Deputado Estadual, Vereador ou Prefeito."

LOP

LOP

Artigo 75. A perda de mandato do parlamentar será decretada
,pclu Justiça Eleitoral, mediante reprcsentaçno do partido, ajuizada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

Artigo 1M. O processo e julgamento da representação do Parti·
do Politico, pura u decretação da perda do mandato do parlamentar
que tiver praticado uto de infidelidade partidária, caberá:

o regislro de suu candidatura, e untes da posse; e

-401I - ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação for dirigi·
da contru Senador ou Deputado Federal; c
11 - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação for
dirigida contra Deputado Estadual ou Vereador.
PLS- 51/75
"Artigo MM. Julgada procedente a representação, por dccisilo
transitada cm julgado ou de que não caiba recurso com efeito
suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa da Casa Legislativa
competente, a qual declarará imediatamente a perda do mandato.''
LOP
Artigo MM. Julgada procedente a representação, por decisão
transitada em julgado ou de que não ciliba recurso com efeito
suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa da casa legislativa a que
pertencer o representado, a qual declarará imediatam.ente a perda do
manduto.
Todo o projet'o gira cm torno da alteração oferecida ao art. 72,
que visa punir com perda de mandato os eleitores para cargos
executivos, quando seus títulos infringirem o disposto no parágrafo
único do art. 152 da Constituição.
Na doutrina. a respeito da matéria, nada consta ainda, segundo
:l!'i pt:squisas levadas a ~:fdto.
A Constituição, no inciso V, do art. 35, ao fazer remissão ao
parúgrafo único do art. 152, conceitua, a nosso sentir, a Infidelidade
partidária como sendo:
.
a) as atitudes c voto manifestados contra as diretrizes legitima·
mente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária;
b) o abandono do Partido sob cuja legenda foi eleito Senador, o
Deputado Federal, o Deputado Estadual e o Vereador.
Não estabelece que o eleito troque de Partido para que a
infidelidade partidária seja caracterizada; basta, simplesmente, que
ele deixe o l'artido.
·
A jurisprudência referente ao assunto é: muito reduzida.
No primeiro caso julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral Acórdiio n'' 4.113- Rcc. n• 2.943/67- "Exclusão dos quadros
p:lrlidários por desobediência a deliberação da Convenção Na·
cio1Htl", Recorrente Deputado Anísio Rocha, foi dado provimento
ao apelo deste. devido ao fato de não haver o MDB obedecido às
prescrições lcguis regedoras da matéria (B.E. n• 197, dezembro de
1%7, p. 2M7 escg.).
O Rec. n'' 4.099/73, .d\> MDB, visando cassar o mandato de
Vereador de l'ombai-PB, por infidelidade partidária, também não
foi conferido por nuo encontr~r-sc apoiado cm nenhum dos pressu·
postos lcg:lis alegados (A c. 4.099, B. E. n• 268, novembro 73).
No B.E. "'' 274, de maio de 1974, depura-se à página 273 com o
scguinll.::
ACÓRDÃO N• 5.521
Recurso N• 4.131- Classe IV- Rio de Janeiro
Dirctório Municipal só pode representar à Justiça Eleitoral
cuntru uto de inlidcliuado partidária, dentro de 30 dias, a partir do
seu cunhcdmcnto. Nos 30 dias subseqUentes o Dirctório Regional
podcrú !'ut.c-lo. Inobscrvados tais prazos, haverá decadência do
direito de rcpn:scntução. Recurso c:spcciul não conhecido.
Dos votus desse acórdão recolhemos os seguintes ensinamentos:
"Fu~o illegishtção específica- Lei Orgânica dos Partidos- u
inlidclidudc se ~.:nruct~:rizll, ou pdu violação das diretrizes traçadas c
d:1s quais huvcr{i urquivmncnto no cartório eh:itorul competente, ou
pclu inCidência nas prt:vis~es dos ih:ns do art. 74,"
Ycrilic'lndu·SC u sistcmútica do processo de perda de mandato
por inlidclidudc purtid:'iriu, cntcndc:m-se necessárias as seguintes
~ondiçõc:s para õ.ilr:OnsumuçUo douto:
u) h:si\o u dirt:trilcs h:gitimumcnte estubclc:cidus cm Convenções ou pelos Dirctórios, arquivadas nu Justiça Eleitoral, no prazo
de lU dias (urt. 73 da Lei de Organizução Partidúriu) ou, ainda,

ofensa ao que prescreve o art. 74, n•s I a IV, relacionada com a açilo
parlamentar do filiado;
b) ajuizamento, no prazo de JO dias, exercido pelo Diretório
Municipal, contados da investidura do representado no cargo
clctivo, se o ato que possa caracterizar u infidelidade partidária tiver
sido praticado após o registro de sua candidatura, c antes da posse,
ou do conhecimento do ato, se posterior à posse (art. 75, I e li -Lei
citada), prazo prorrogável por mais 30 dias subseqUentes, ac Diretó·
rio Regional, caso o órgão municipal não represente ao Tribunal
(art. 76, # 1•. 11- ainda da Lei Orgânica).
Entendo que, exauridos esses prazos, inércia do representante,
ocorre a decadência do direito de representação, que não mais po·
derá ser exercido,
Relativamente novos no País os assuntos sobre "Disciplina Par·
tidi~ria" e "Infidelidade Partidária", introduzidos po; ltgislação
novà: Leis n•s 5.682-71, 5.697·71, 5.781·72 e 5.782·72. Essas leis
novas estão interpretadas apenas pelas respeitáveis instruções do Eg.
Tribunal Superior Eleitoral, também normativas, constantes da
Rcsoluçiio n'• 9.252, de 12·7·72.
Ainda não há doutrina formada nem jurisprudência firme cm
torno de tais temas. Daí as dificuldades de todos nós, juizes eleito·
ruis, na aplicação de suas normas aos casos concretos como os prc~
sl!ntcs. Somos, assim, obrigados a trazer para o campo eleitoral princípios gorais de direito c os institutos de direito privado, para melhor
interpretação desses assuntos novos em Direito Público.
Nu verdade, os prazos fatais de "'decadência" ou de .. prcscri·
çào" da açào respectiva devem ser examinados com especial cuida·
do, porque provocam a extinção do direito ou da ação que o as·
segura. Se alei estabelece condições específicas, v.g .. para disparar a
contagem desses prazos, elas terão de ser plenamente observadas.
Na leitura atenta dos arts. 72 a 88 da Lei n• 5.682·71, c dos arts.
lil4 a 113 das Instruções Normativas da Resolução n• 9.252, de 12·7·
72, se apreende com exatidão que a Sistemática adotada para a reprc·
scntação por infidelidade partidária de Vereador tem três (3) etapas
distintas:.
I• Etapa: "Aquiescência prévia" da Comissão Executiva Rc·
gional, por decisão irrecorrívcl, para que a competf:ncia do Dirctório
MunicipHI ou sua Comissão Executiva possa ser exercida na representação à ··Justiça Eleitoral. Somente tal ato de aquiesci:ncia pode
disparar ou iniciar os prazÕs invocados da representação (:irt. 77 da
Lei n'' 5.6H2, ~ §3', do art. 108, da Resolução n• 9.252, do Eg. TSE);
2• Etapa: Decurso do prazo de 30 dias pura o exercício do
direito de representação contra Vereador, pelo Diretório Municipal
do Partido ou sua Comissão Executiva (arts. 75 e 76 da Lei Org. dos
Partidos Políticos) (arts. 107 c 108, n• III, das Instruções do Eg. TSE);
3• Etapa: Competência superposta, por mais de 30 dias, ·
csgot:.1do o pru~.:o'._da 2• etapa, para o exercício do direito de rcprcsentaçilo, pemntc o TRE, pelo Diretório Regional do Partido (art.
76. § IY, no 11, da Lei Org. dos Partidos)(§ I•, do art. 108, das lnstru·
ções do Eg. Trib. Sup. Eleitoral).
1?. n~ccssário IC:var cm conta, nessa intcrprctaçiio dos textos
novos de Direito lõleitoral, as condições c dificuldades que enfrentam
os Dir!!tórios R!!gionais c suas Comissões Executivas; com sedes nas
C:apilais dos Estudos, paru reunir os seus membros dispCrsos Cl'l utividadcs múltiplas pelo território de um rico País Continental.
Nll sua maioria são constituídos por Deputados Federais c Esta·
duais, os primeiros trabalham cm Brasília, DF, por rorça de suas
próprias !'unções. No caso, v.g .. quem assina 'a representação de Os. 2
e presidiu a rouniüo de 4 dcjanho (0. 3) é: o Deputado Federal Aluir
Fl!rrciru.
O lcgisludor foi ntí: súbio, uo considerar tantos fatores, cm não
nmrcar prat.o curto pura o "ato de Aquicsci:ncia" da Regional do
Partido, Ele conhecia a extensão do Brasil c as dificuldades aponta·
das.

Nilo podemos sor rígidos nessa aplicação do novo "sistema de
controle da fidelidade purtidúriu", ao contrário, col~borar com ele,
por suu importUnciu morulizadoru dos nossos costumes politicas.

-402Esta n bandeira defendida hoje pelo texto moralizador dti Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
O B.E. n• 279 consigna:
ACÓRDÃO N• 5.535
Recurso n•4.137- Classe IV- Siio Paulo
Lei n• 5.6H2. de 1971, arls. 70, 72 c 77. Dever partidário. Fidelidade purtidária. Vereador que, descumprindo dirctriz do seu Punido, entre c::m combinuç:io com os adversários para se eleger, com os
votos destes, !'residente da Câmara Municipal, derrotando seu
cornpunlu:iro ou correligionário.
.
.
Rcprcscntaçiio a TRE, formulada mediante assentimento da
Con1issiio Executiva Regional do Partido, para que seja decretada a
p"rda do mandato do referido vereador, Recurso especial não conhecido pelo TSE.

No Estatuto da ARENA,· aprovado pela IV Convenção Nacional, realizada cm Brasília em 23-4-72, c registrado pelo TSE alraví:s da Rcs. n'' 9.240, de 6·7-72, D.J. de 18-7·72, a matéria encontrase assim disciplinada:
CAPITULO II
Da Disciplina Partidária e da Perda de Mandato por Infidelidade Partidária.
Arl. 75. Estüo sujeitos a medidas disciplinares, na forma da lei
c deste Estatuto,
a) os órgiios de dircção, de ação c de cooperação;
b) os membros do Partido cm geral;
c) os parlamentares.
Artigo 76, As medidas disciplinares previstas para os órgãos
d" diroção, de ação c de cooperação são as seguintes:
a) advertência:
b) intervenção com dissolução do órgão partidário.
Paragrafo I • Aplica·sc a advcrténcia às infrações primárias de
fa Ita ao dever de disciplina c por ncgligéncia dos interesses do Partido,
Parúgrufo 2• Poderá ocorrer intervenção com dissolução de órgiio partidário de dircção, de ação ou de cooperação nos casos de:
1- violação deste Estatuto, do programa, ou da ética partidária, bem como desrespeito à deliberação regularmente tomada pelos
órgãos superiores do Partido;
,
11 - impossibilidade de rcsolver·se grave divergência entre seus
membros:
III- infração ao princípio que veda aliança ou acordo com outros partidos, sob qualquer forma, com finalidade eleitoral;
IV- má gestão financeira;
V - descumprimento das finalidados do órguo, com prejuízo
para o Partido.
Pari•grufo único, Da d'cisão cabe recurso, no prazo de 5
(cincot dias, paru o Dirctório hierarquicamente superior e para a
Convenção Nacional, se o ato for do Dirctório Nacional.
Artigo 77. As medidas disciplinares previstas pura os membros do l'artido cm gcrul são:
a) 'udvertênciu:
b} suspensão por 3 (lri:s} a 12 (doze} meses;
e} suspensão do direito de votur c ser votado nas eleições parliditrias;
d} destituição de função cm órguo partidário•
c} expulsão.
Parúgrufo 111 Aplicum-sc' u advertência c a suspensão às
in'rraçiies de falwuo dever de disciplina.
Parí1grufo 2~~ Aplica .. sc u suspensão do direito de votar c servotado, nus eleições purtidárias aos casos de falta de pagamento da
contribuiçt~a mcnsul durante um semestre, se o filiado nüo se quitar
uté o termo do prazo lixudo pela Comissilo Executiva a que esteja
iurisúicionado,

l

Parágrafo 3• Iocorre nu destituição de funçilo cm órgão partidário o respons(•vcl por improbidade ou mâ cxaçilo no exercício de
cargo ou função públicu ou purtidáriu,
Purúgrafo 4• Ocorre a expulsão por inobservância dos princípios progmmáticos, infração grave a. disposições de lei e do Estatuto, ou qualquer outra cm que se reconheça extrema gravidade,
Parágrafo 5• As medidas disciplinares de suspcnsuo •·destituição implicam nu perda de qualquer delegação que o membro do partido haja recebido.
· Artigo 7H. A dissolução do órgão partidário, a expulsão ou perda de função de um ou mais de seus integrantes somente se verificará
mediante deliberação por maioria absoluta dos membros do Diret6·
rio imediatamente superior.
Parágrafo I• Da decisão que impuser pena disciplinar caberá
recurso no prazo de 5 (cinco) dias, com efeito suspensivo, para o órgão hierurquicumcntc.superior.
Parágrafo 2• Da decisão absolutória haverá recurso, de ofício,
para o órgão hierarquicamente superior.
Artigo \9. As decisões proferidas em grau de recurso serão
irrecorrívcis.
Artigo HO, Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara
dos Deputados, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de dircção partidária ou deixar o
Partido sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato será decre,tada pela Justiça Eleitoral, mediante representação do Partido, assegurado o direito de ampla defesa.
Parágrafo único. Obscrvar-sc·á quanto à perda de mandato prcvistu neste artigo o que for estabelecido em lei.
Artigo 81. O órgão julgador graduará a aplicação da pena
atendendo, conjuntamente, às seguintes circunstâncias:
a) o inequívoca intenção do agente;
b) o grau de sua responsabilidade nos quadros do Partido;
c) o dano moral ou material causado por sua açuo ou omissão.
O E~tatuto do MDB, aprovado na V Convenção Nacional, realizada cm abril de 1972, cuidou do assunto nestes termos:
V- DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA
Artigo 54. Os membros do Partido, mediante apuração em
processo cm que lhes seja assegurada ampla defesa, ficarão sujeitos a
medidas discipiinarcs, quando considerados responsáveis por:
a) infração de dispositivo do Programa, Código de. "tica, ou do
Estatuto ou desrespeito à orientação política fixada pelo órgão
competente;
b) dcsobÔdiÍ:ncia às delibcruçõcs regularmente tomadas cm questões considcrádas fundamentais, inclusive pela Bancada a que perten.ccr o Cong'réssista, o Deputado Estadual ou o Vereador;
c) atentado contra o livre exercício do direito de voto, a lisura
ou u normalidade das eleições;
d) improbidade no exercício de mandato parlamentar, bem
assim de órgão partidário ou de cargo administrativo;
e) atividadc política contrAria ao regime democrático ou aos·
interesses do Purtido;
I') falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de lri:s rcuniiics sucessivas de órgão partidário de que fizer parte;
·
g) fui tu do cxução no cumprimento dos deveres ulincnles à funçilo partidária.
·
Artigo 55, São as seguintes as medidas disciplinares previstas
no urtigo anterior:
a) adverténcia;
b) suspensiio por três a doze meses;
c) dcstítuiçiio de função cm órgiio partidârio;
d} expulsão, com cancelamento de filiação,
i'arilgrafo I•- Aplica-se pena de advertência ou de suspensão,
segundo u gruvidadc du falta, uos infratorcs primllrios, por falta ao
dever de disciplina, .
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-403l'urítgrul'o 2•- Incorre nu pena de destituição de função oresponsável por uto de improbidade ou má exução no exercício do
cargo.
l'urítgrufo 3•·- Ocorre a expulsão, com o cancelamento du filiuçüo nos casos de extrema gravidade, pela inobservância dos princípios.
DA PERDA DO MANDATO POR INFIDELIDADE
Artigo 57. O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual
ou Vereador que, por atitudes ou votos, se opuser às diretrizes legilinmmentc estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar u
legenda sob a qual se elegeu, perderá o mandato, pelo modo c forma
estabelecidos na legislação em vigor.
PARECER
A proccdi:ncia da proposição do eminente Senador por Alagoas
i: inliiscutívcl. Todavia, opõe-se-lhe o óbice constitucional incontor-

a) pura os que possuem de dois a três terrenos 20%;
b) de quatro a seis terrenos 30%; c) sete a dez terrenos 40%;
d) de onze a vinte terrenos 50%; e) de vinte e um terrenos
pura cima 60%."
Verifica-se que 11 Egrí:gia Corte manteve decisão anterior, do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu haver o dispositivo
legal cm questão criado "um novo imposto geral sobre o rutrimónio
imobiliário urbano dos contribuintes, violando, 110 mesmo tempo, as
normas do § 6• do urt. I9 e do art. 25 da Constituição do Brasil de
1967".
O Prof. Ruy Barbosa Nogueira, em parecer citado pelo Ministro Relator Djaci Falcão, acentua, discorrendo sobre o caso em tela:
"Atualmente, além dos vícios de inconstitucionalidade,
o citudo urt. 2• í: uindu manifestamente ilegal porque con·.
truriü a disposição do art. 33 du Lei Complementar n• 5, I72,
de 25 de outubro de 1966, que entrou em vigor u partir de I•
licjunciro de I967, nos termos de seu urtigo 217."

nílvcl.
.
Como atravessamos fase legislativa de franca apreciação de. pro·
f: evidente, portanto, o conflito daquela norma (art, 2• da Lei n•
postas dt.! emendas constitucionais, seria o caso de o autor cogitar de
614/64), com o Código Tributârio Nacional (Lei n• 5.172/66) c a
apresentar Emenda Constitucional ao parágrafo único do Art. 152,
própria Constituição Federal.
com a i'nclusão dos Governadores de Estado e dos Prefeitos MuniciA matí:ria constante dos autos obedeceu aos aspectos formais
pais entre os que perderão o mandato eletivo na hipótese de inciestabelecidos no urt. I 16 da nossa Lei Maior, e a decisão transitou
direm nas vedações inscritas no mencionado parúgrafo único do Art.
em julgado.
152.
Assim sendo, e cm cumprimento ao que determina o art. 42,
Se o Código Eleitoral que preside as eleições para o Senado Fe·
item VII, d11 Constituição, combinado com o art. 100, item 11, do Re·
dera), as Câmaras Municipais i: o mesmo a regular as eleições para as
gimcnto Interno do Senado, apresentamos o seguinte:
Prefeituras Municipais e a Governadoria dos Estados, é profundaml!ntc: incómodu a djscriminaçào existente entre um e outro desses
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•66, DE 1975
grupos, no regime democrático.
Suspende a execução do art. Z• da Lei n• 614, de 1964, do
Ou se incluem os Governadores e Prefeitos no pariigrafo único
Município de Americana, Estado de São Paulo, declarado
do Art. 152 du Constituição, ou de Já teremos de retirar os Sena~
inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal.
·
dores, Deputados e Vereadores.
A opção que o Pais aplaudirá, estamos certos, serú a primeira,
O Senado Federal resolve:
face a seu alto alcance moralizador.
Artigo 1• (: suspensa a execução do art. 2• da Lei n' 614, de
Mas, isso só se alcançará, como dissemos, através de alteração 1964, do Município de Americana, Estado de São Paulo, declarado
do texto constitucional.
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
l'or agora, unte a letra du Constituição o Projeto não pode pros· Fcdcr:il, publicada no Diário da Justiça de 18 de abril de 1975.
perur. pois. é inconstitucional.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor nu datn de sua publi·
É nosso Parece: r.
cu cão.
Sala das Comissões, em 17 de setembro de 1975, - Gusta•o
Sala das Comissões, em 17 de setembro de 1975.- Gusta•o
Capanema, Prcsiliente cm exercício- José Llndoso, Relator- Hei· Caponema, Presidente em exercício - Hel•idio Nunes, Relator ··idío Nunes- Nelson Carneiro, vencido - Heitor Dias- Leite Cha· Nelson Carneiro - Heitor Dias - José Lindoso - Leite C~aves Renoto Franco.
•••- Renato Franco.
PARECER N• 411, DE 1975
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
"S" n• 31, de 1975, (Oficio n• ll/P/MC, de 19-8-75, na
vui it publicação
origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquirequerimento
que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
gráfacas do acórdão proferido nos autos do Recurso Extra·
ordinário n• 69.784, do Estado de Si o Paulo, no qual o
f: lido c aprovado o seguinte
Supremo Tribunal Federal em não conhecendo do recurso,
confirmou a inconstitucionalidade do artigo Z• da Lei n•
REQUERIMENTO N• 415, DE 1975
614/64, do Município de Americana.
Nós termos do urtigo 313 do Regimento interno, requeiro
Relator: Senador HeMdio Nunes
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Projeto
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, através do de Rosal ucão n' 65, de I975, que autoriza o Governo do Estado de
Oficio "S" n• 31, de 1975 (Of, n• 22/P/MC, nu origem), submete à Mínus Gerais a elevar para Cr$ 2.500,000,000,00 (dois bilhões e quiapreciação desta Cusu do Congresso Nacional us cópias das notas nhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
taquigrltficas e do acórdão proferido nos uutos do Recurso Extraor- u lim de que figure nu Ordem do Dia da sessão seguinte,
dinário n• 69,784, do Estudo de Suo Paulo.
Sala dus Sessões, em I8 de setembro de I975. - Gusta•o
O julgamento du medida implicou nu dccluruçào de inconstitu· Cnpnnema.
cion11lidude do urt, 2• du Lei n• 614, de 1964, do Municlpio de
Americunu, daquele Estudo, que estubelcce:
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A matí:ria u que se
refere
o rcq ucrimento aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão
"Art. 2• Os proprictlirios de muis de um terreno
scguin
u:.
pugurilo, sobre o lançamento de cada um deles, um adicional,
Sobre a mcsu, requerimento que scrú lido pelo Sr. I'-Secretário.
nu seguinte conformidudc:
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-404f: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 416, DE 1975
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimcntó!.is, u' transcriçà<" nos Anais do

Senado Federal, do discurso do Presidente do Instituto do Açúcar c
do Álcooi-IAA- General Álvaro Tavares do Carmo, pronunciado no dia 15 de agosto de 1975, por ocasiiio do encerramento do III
Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, realizado cm Campos
-Estudo do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1975. _:Vasconcelos
Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - De acordo com o
art. 2JJ. § 1•, do Regimento Interno, o requerimento lido será
submetido ao exume da Comissão Dirctoru.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - A Presidência
convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar..
se hoje,'" IH horas e JO minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Lei da Câmara n• 57/75, e de Resolução n•s 64 c 65, de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.

f: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1975
Acrescenta um paráRrafo ao artigo 3• da Lei n• 5.107, de
13 de setembro de 1966, e dá outras pro•ldências.
O Congresso Nacional decreta:
Árt. I• Mantiqa a redução do caput c transformados os atuais
parágrafos I• e 2• em parágrafos 3• c 4•, passa o artigo 3• da Lei
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, a vigorar acrescido do seguinte:
"§ I• Verificada a rcscisã(\ contratual, os juros e a correção monetária, obrigatoriamente calculados até a data da
mesma, serão incorporados à conta do trabalhador, para fins
de levantamento ou transferência."

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Justllicaçio

·i

E, mesmo no caso do Banco do Brasil, os empregados que se
de.<locuram para outras cidades ou Estados (fato comum em Bras ilia), deixarão de receber o complemento da indcnização anteriormente levantada.
Impunha-se, destarte, a aprovação de norma, determinando a
contagem de juros e correção monetária por ocasião do dcsfazimcnto do conii'ã'to, de forma a permitir que, nos casos de levantamento
previstos na Lei n• 5, I07 f66, sejam entregues ao trabalhador o depósito do FGTS e demais importâncias a este acrescidos até a data de
rompimento do·•inculo empregaticlo.
O presente projeto visa, cxatamentc, a corrigir a irregularidade
incidente inicialmente denunciada, estabelecendo, cm o novo pará·
grufo acrescentado ao artigo 3• da Lei n• 5.107/66, que, uma .vez,
rescindido. o contrato, o! juros c a corrcção, monetária serão
obrigatoriamente calculados uté a data do evento e incorporados à
contu vinculada do trubalhador, para fins de levantamento do
depOsito ou sua transf'c:ri::nciu para outro estabelecimento indicado
pelo novo empregador do interessado.
Con'fiamos. pois, na sua aprovação.
Sala d.as Sessões, em 18 de setembro de 1975.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5,107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966.
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Se"lço e dá
outras providências.

,• ........... ' ...... ,, ..................... o.·······' .. .

Art. 3• Os depósitos cfetuados na forma do art. 2• são sujeitos à
corrcção monctãria de acordo com a legislação específica, e capitalizarão juros segundo o disposto no art. 4•.
§ I• A correção monetária c a capitalização dos juros correrão à
conta do Fundou que se refere o art. II.
§ 2• O montante das contas vinculadas decorrentes desta Lei é
garantido pelo Governo Federal podendo. o Banco Central da
República do Brasil instituir seg~ro especial para esse fim.

(Às Comissões de'Consriruiçào e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PltESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será
remetido às comissões competentes,
o·sr. Vasconcelos Torres(ARENA- Rio de Janeiro)- Sr;Pre:
sidcnte, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - Tem a palavra,
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço parece definiti- pela ordem, o nobre Senador Vasconcelos Torres.
vamente incorporado à vida do trabalhador brasileiro.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - Rio de Janeiro.
Condenável, como sucedâneo da estabilidade, o FGTS apresenta diversos aspectos positivos, entre os quais se destaca o levantamen- Pela ordem. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
to dos depósitos: por ocasião da aposentadoria ou do falecimento do
O -nobre Líder do Movimento Democrático Brasileiro
empregado, e em determinados casos de dispensa.
encaminhou à Mesa, nos termos regimentais e de acordo com a ConsOcorre, todavia, que seguindo a orientação traçada pelo§ 2• 'cto tituição, requerimento visando uma CPI para o MOBRAL, citando,
artigo 19 do Regulamento do . Fundo, baixado pelo . Decreto inclusive, os Senadores JoãÓ Calmon e Jarbas Passarinho a respeito
n• 59.820, de 20 de dezembro de 1966, os Bancos depositários somen- da atividadc desse excelente serviço federal, sobre uma extrapolação
te calculam os juros e a correção monetária, devidos ao trabalhador, dn sua atividade, que seria o MOBRAL infanta-juvenil.
sobre o saldo existente no último dia do ano anterior.
Muito bem: preenchidas todas as formalidades- vinte c duas
Desse modo, toda vez que a rescisão nüo for contemporânea do
ussinaturus, - houve ampla e extraordinária repercussão na
lançamento da correção c dos juros na conta do trabalhador, este se Imprensa, porque o Senado não é de C PI. Aqui, geralmente, quando
verá lesado na parcela dos aludidos acréscimos, relativa ao periodo · o Senador deseja obter qualquer informação, ou fala com o Líder do
compreendido entre o último dia do cxcrcicio anterior e a data de sua Governo, ou com o próprio Lidcr do MDB. E aqui um parênteses na
saída do emprego.
minhu questão de ordem: o Lider do MDB às vezes é atendido prioritumente sobre nós, Voltando ao requerimento! c cm face da nota
O Banco do Brasil ainda bnça mão do expediente de, algum
. tempo depois do levantamento do depósito, convocar o. interessado olicial do Ministério da Educação e Cultura, e ainda pela entrevista,
publicuda cm todos os órgãos da Imprensa brasileira, do Presidente
para o recebimento da diferença de juros c corrcção referente ao
período em questão. Os estabelecimentos particulares, no entanto, do MOBRAL, vi:-se que nada hA sobre o MOllRAL infanta-juvenil.
O Ministro Ney Braga não concordou com aquele tipo de ação
nem sequer executam essa apuração posterior à retirada do depósito,
reduzindo, por consegUinte, a já minguada indcnização de antigUida- d~ MOBRAL. O presidente do MOBRAL, evidentemente, tinha que
de dos trabnlhudores dispensados.
ucutur essa deliberação ministerial, como acatou imediatamente, E
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Como velho Parlamentar, c inclusive autor de vários requerimentos de Comissões Parlamentares de Inquérito, sempre entendie esse í: o esplrito da Constituição- que a Comissão Parlamentar de
Inquérito deve ter um objeto. Se esse nilo existe - na tcrminologi~
da Aeronáutica, cm torno dos discos voadores, se diria "objctos
voadores não identificados"- a indagação que faço a V. Ex•: é, por
que a Comissão?
Depois que se tornou público e notório guc não há nada a investigar, ·porque as autoridades governamentais jã esclareceram éx
abundantla que o assunto foi encerrado, que não·· há o MOBRAL
infanto-juvenil, eu me permitiria, aproveitando a bondade característica de V. Ex•, formular a seguinte questão de ordem: tendo sido
enviado um requerimento à Mesa, para investigar um determinado
fato, e ficado esclarecido que o objeto está ultrapassado, cu perguntaria se esse requerimento não deveria ser arquivado ex officlo
por V. Ex• Seja qual for a solução, dou-me por satisfeito, mas entendendo que o MOBRAL, para mim, na ãrca educacional, é uma
espécie de PETROBRÃS - intocâvel, pelos bons ser~iços que prestó'u," desde o tempo daqueles que o criaram, principalmente dos que
nele trabalharam, como o. Ministro Mãrio Henrique Simonsen, ao
tempo daqueles que lhe deram apoio entusiástico, como é o caso do
nosso eminente Colega c meu grande amigo particular, Senador Jarbas Passarinho. Não havendo o que investigar, Sr. Presidente, por
que vamos, amanhã, ter um trabalho meramente burocrãtico? A
Liderança da ARENA tcrã que indicar os membros de uma CPI; a
Liderança do MDB de igual modo; CPI essa que não irá examinar
nada. Inclusive, V. Ex•, que tem marcado sua gestão por uma austeridade exemplar, que tem feito com que todas as verbas sejam rigorosamente aplicadas, que tem combatido desperdícios, como ninguém, sabe. q'uc a éssa Comissão se abriria um crédito de cem mil
cruzeiros, verba relativamente alta, para não se investigar nada.
Esta é, eminente Presidente Magalhães Pinto, a questão de ordem que formulo: V. Ex• não poderia arquivar, ex officlo, esse
requerimento, caso sejam verdades evidentes as notas oficiais
publicadas pela imprensa c também a entrevista divulgada, hoje,
pelo Presidente do MOBRAL?(Multo bem!)
O Sr. Jarbas Pusarlnho (ARENA - Pari) - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pari. Pela ordem.
Sem rHisio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi, com o respeito que me merece, a argumentação do meu
eminente Colega, Senador Vasconcelos Torres c, se S: Ex• teve
oportunidade de deter-se no preâmbulo do requerimento,'tcrá visto
que o que se pede é uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as
atividades do MOBRAL, com énfase,. ou cspccialmcnlc, do
MOBRAL infanto-juvenil. Acho que S. Ex• teria inteira razão, se o
requerimento fosse exclusivamente sobre os chamados excedentes
das escolas primárias ou infanta-juvenis.
Como 'homem dp Governo que sou, acredito, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que esta é a grande oportunidade de o MOBRAL ser
analisado por esta Casa do Congresso, e mostrar os seus êxitos. Ele é
um programa que tem um saldo extraordinário a seu favor, c não
haveria por que perder-se uma oportunidade destas, dado que, nesta
Casa, várias vezes, temos vistos pessoas levantarem questões sobre o
MOBRAL, inteiramente equivocadas. O grande ensejo, portanto,
seria este, o de uma Comissão Parlamentar de Inquérito fazer uma
análise desse programa,. pura que ele receba, como certamente receberá, mais ainda, o apoio dos Senadores.
Só as pessoas que nilo conhecem o Congresso Nacional é que
podem ufirmur, como hoje li, que o Senado · estaria contra o
MOBRAL. Nilo se trata disto! O fato de se pedir uma Comissão

Parlamentar de Inquérito não significa, na palavra vulgar, a
interpretação de inquérito partindo-se do pressuposto de irregularidade, desonestidade, malversação ou erro brutal de natureza
pedagógica. O que hã, aqui, são dúvidas, c, havendo dúvidas, é a
grande ocasiiio de o Governo mostrar um Programa que só tem tido
êxitos, pura ser analisado por uma Casa do Congresso Nacional,
com a maior liberdade, por parte daqueles qué vão nela depor. De
modo que, infelizmente, acho que tem razão, até certo ponto, nobre
Colega pelo Estado do Rio, porque a interpretação vulgar é a de que.
o inquérito está no pressuposto de irregularidades. Mas, se fosse por
isso, nós não teríamos feito inquéritos sobre outros lssuntos ao
longo destes dez anos, no Congresso Nacional. Quando fui Ministro
do Trabalho, tive duas Cpmissões Parlamentares de Inquérito que
me auxiliaram imensamente, inclusive, uma sobre a Previdência
brasileira,
Não entendo, Sr. Presidente, que as assinaturas dos nossos
companheiros da ARENA, como do MDB, partam de um principio
de prejulgamento. Nenhum de nós prejulgou o MOBRAL. Como há
dúvidas - elas foram expostas neste Plenário - o Presidente da
Fundação MOBRAL não pôde vir à Comissão de Educação que,
por duas vezes, sucessivamente, o convocou, eis a grande oportuni·
dade para se mostrar um bom Programa.
~. apenas, neste sentido, Sr. Presidente, que, como signatário do
requerimento, gostaria de dar esta explicação c contraditar a questão
de ordem. (Multo bem!)
· O Sr. Evandro Carreira (MDB- Amazonas)- sr. Presidente,
peço a palavra, para um pronunciamento a respeito da propositura
do nobre Senador Vasconcelos Torres, em questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) contraditar a questão de ordem?

V. Ex• deseja

O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas) - Exalo. Desejo
contraditá-la.
O SR. PRESIDENTE (Magalbies Pinto)- Jil foi contraditada
pelo Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - Amazonas)- Desejo contraditá-la em nome do MDB. Peço a palavra, como Líder ..
O SR. PRESIDENtE (Maaalhies Pinto) V. Ex• pode fula·r.

Como Líder,

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - Amazonu. Como
Lider.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, surpreendeu-me a questão
de ordellJ do nobre Senador Vasconcelos Torres, quando o pedido
da Comissão Parlamentar de Inquérito recebeu as assinaturas previstas no Regimento. Todos conscientes de sua responsabilidade. E,
como disse muito bem o Senador Jurbas Passarinho, far-sc-ã uma
avuliução do MOBRAL, que até hoje não foi feita pelo Poder
legislativo. Importa, 'neste momento, conhecer o acervo do
MOBRAL em favor da ulfubetizaçilo do povo brasileiro. Nós,
portanto, contraditamos a questão de ordem do nobre Senador Vasconcelos Torres. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Resolvendo a questão de ordem do Exm• Sr. Senador Vasconcelos Torres, informo a
S. Ex• que o projeto de resolução apresentado à Mesa foi feito de
ucordo com o disposto no art. 170, allnea "a" do Regimento Interno
e ainda com o§ I• do mesmo urtigo. Contém I/3 das assinaturàs dos
membros do Senado e, portanto, a resolução torna-se definitiva, depois de publicudu. Evidentemente, não cabe à Presidência torná-la
sem efeito. A Comissão, depois de nomeada, pode propor que não
h!t objeto, mus, como vimos, pelas contraditas opostas à proposta de
S. Ex•, os signatários dcsejum u continuaçilo da Comissão Parlamentar de Inquérito.
'
H!t um ponto que convém informar a S. Ex• na proposta
deOnitiva, foi retirada a cláusula que abriu crédito de cem mil
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n Comiss1io de Inquérito.
Espero que o nobre Senador Vasconcelos Torres esteja satisfeito
com e/lisas explicações.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Total·
mente satisfeito e ugrudecido à gentileza de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Hâ oradores ins·
cri tos.
Concedo u palavra uo nobre Senador Lourivnl Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- Sergipe. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
Encerrou-se, domingo último a XII Exposição-Feira de Animais
da Região Centro-Sul do Estudo de Sergipe, que todos os anos se rea·
iiza em Lagarto e que há muito se tornou sólida tradição, não apenas
no Estado, como em todo o Nordeste.
Disse, com acerto, o Governador José Roiicmberg Leite, em dis·
curso que proferiu no encerramento da Exposição.
"Se as exposições do gênero não fossem um instrumento de in·
tcgração social e um fator de revitalização da economia primária,
simplesmente não seriam promovidas. Os governos perderiam o in·
tercsse por elas, no momento em que deixassem de contribuir para o
aperfeiçoamento genético e a melhoria da produtividade dos re·
banhos; no instante cm que se esvaziassem daquele denso conteúdo
de idéias e de experiências; de difusão de técnicas e insumos que
conduzem a uma utilização mais racional da terra e dos recursos
naturais.
Dizer que esse tipo de certame é um estímulo aos criadores sergipanos, para que eles continuem a admirar o Brasil com a beleza e
qualidade racial dos nossos rebanhos, ê repetir, talvez desnecessaria·
mente, o que outros aqui mesmo já disseram. Mas nunca é demais
insistir na afirmação da validade das Feiras de Animais, particularmente das realizadas neste importante pólo de desenvolvimento da
Região Centro-Sul do Estado, que é Lagarto.
O presente atestado de validude não é apenas o resultado do
exame frio e objetivo do raciocínio técnico e politico a que os govcr·
nantcs se habituam, mas o fruto de um longo convívio pessoal com a
terra e com a gente do campo, que nos permite compreender o exato
significado das palavras do ex-Ministro da Fazenda do Brasil,
Antônio Delfim Nctto, ao dizer que .. niio ê o desenvolvimento que
produz agricultura desenvolvida; mas, agricultura desenvolvida que
produz o desenvolvimento.''
Assim falou o Governador do meu Estado.
Ã frente da comissão executiva da Exposição esteve o Engenheiro-Agrônomo Carlos Alberto Góis Mendonça, um dos respon·
sáveis pela excelente organização, que, sem dúvida, muito contribuiu
para o seu êxito,
A Exposição-Feira de Animais da Região Centro-Sul do Estudo
de Sergipe é, como disse, tradição no meu Estado e se realiza a cada
uno no Município de Lagarto, dos mais prósperos do Estado. Sua
importância é excepcional c niio poderíamos aqui dar um balanço do
quanto já proporcionou a Sergipe c no Nordeste, em termos
cconômicos.
A ela compareceu o Dr. José Aristóphanes Pereira, Diretor do
Banco do Brasil para a Região Nordeste, prestigiando com sua
presença acontecimento de tumunhu significação econômica c
também social.
Este: ano a Exposicão·Fciru de Lagarto teve 107 expositores,
oriundos dos Estados participantes: Sergipe, Buhia, Aingons, Pernambuco e Minas Gerais. Foram apresentados 2.008 animais, das
raças Indu-Brasil, Nelore, Gir, Holandesa, Mestiços de Holandesa,
Mocho, Tabapuii, Chianini e Fieckvick. As vendas alcançaram a
cifra recorde de 7 milhões, 294 mil cruzeiros, feitas com financia·
mentos do Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e Banco do
Estado de Sergipe.
O suporte dado por esses estabelecimentos de crédito muito
contribuiu pu.rn o not(IVc\ êxito ulcunçudo pcln Fcirn c, sobretudo, as

vendas recordes ali ocorridas. A Exposição Feira veio, mais uma vez,
dar demonstração do progresso e da força da pecuária sergipnna,
que se desenvolve e se aperfeiçoa de forma u mais auspiciosa c rápida,
Além do Governador, falaram também no encerramento, o Prefeito Joiio Aimcidu Rocha, o Deputado Horácio Dantns de Goes, em
nome du Associação de Criadores c o Dr. José Aristophunes Pereira.
Sr. Presidente, com esse ligeiro registro desejo~ ainda, congratular-me com o Governudor José Roiiemberg Leite, o Prefeito de
Lugnrto, Dr. Joiio Almeida Rocha, o presidente da Comissão
Executivu organizadora da Exposição, Engenheiro Geraldo Soares
Burreto, o presidente da COMASE, Engenheiro João de Sousa
Ãvila, o Coordenador-Geral da Exposição, Engenheiro Carlos
Alberto de Góis Mendonça, o Delegado do Ministério da Agricultura, Engenheiro Zaldo Lima, com os demais membros da Comissuo Executiva, com o chefe do Setor de Divulgação, jornalista
Jorge Araújo, com os pecuuristas e o povo iagartense pelo brilho e
êxito excepcionais aicunçados pela XII Exposiçuo-Feira de Animais
da Região Centro-Sul que, mais uma vez, serviu para acentuar a pujança da e~onomia sergipana e, estou certo, continuará uma importante tradição a servir de instrumento para o ihccssante cnriquc·
cimento do Estado! (Multo bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senhor Senador Otair Becker.
O SR. OTAJR BECKER (ARENA - Santa Catarina. Pronun·
cia o seguinte discurso).)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dos recursos destinados obrigatoriamente pelo Banco Centrai à
indústria c ao comércio, apenas 25% tocam a este último: Diversos os
incentivos concedidos pelo Governo à indústria, inclusive no tocante
ao crédito. O grande esforço do Governo para o desenvolvimento
industriai tem sido destacado nesta Casa. Procura demonstrar sua
disposição de não poupar sacrifícios para acelerar o desenvolvimento do setor.
Esquecido, no entanto, tem sido o comércio, ao qual não se tem
dado o amparo a que faz jus, tornando-o, ainda, vítima de incompreensões as mais injustas. Essa uma falha visível, inclusive pela
ausência de uma poiíticu pura o amparo, desenvolvimento e aperfeiçoamento do comércio. Este sofre as conseqUências de não dispor
de incentivos como aqueles assegurados à indústria. Torna-se, ainda,
vítima du sobrevivência de métodos, ritos c expedientes os mais
arcaicos, que perduram unicamente pela força da inércia,
E como se ignorássemos a importância, para o Pais, de uma poli·
tica para aprimorar e modernizar o nosso sistema comercial, como se
nuo fosse esse um problema com que devêssemos nos preocupar. Os
prejuízos não são apenas desse setor de nossa economia, mas recaem,
pcsadumente, sobre o povo que não usufrui dos benefícios que decor·
reriam de uma política inteligente e adequada para a atividade
comerciai. Esta permanecência relega. E quando dela nos lembramos
é para críticas contundentes e despropositadas, como
aquelas que procuram lunçar sobre o comércio e comerciantes a
responsabilidade pela carestia de vida, num simplismo inaceitável. E
surgem, logo, as veementes acusações e atravessadores e intcrme..
dií~rios, que nada resolvem e apenas expõem, de forma injusta, à
execração públicu, homens que têm empenho em contribuir pura a
solução dos problemas nacionais, tilo interessados no engrandeci·
mento brasileiro como quaisquer outros.
Nilo pretendei, com estas palavras, isentar comerciantes inescru ..
pulosos, nl!m dur agasalho a quem pratique abusos e mesmo atas
criminosos que, nu verdade, não podem ser tidos como de comt-rcio.
Em grande parte, tudo isso se dá por não termos uma política para
o comércio, por nu o dispor o Governo de elementos indispensáveis à
sua elaboração c, sobretudo, à sua execução.
informa, agora, a imprensa que o Secretário-Gerai do Conselho
de Desenvolvimento Comerciai, do Ministério da Indústria e do
Comércio, estio empenhado cm estudos que permitam sanar tilo ias·
timúvellucuntl, ulmejnndo cstend~.:r os incentivos fiscuis às empresas
comerciais. O Secretário-Geral do CDC, Dr. João Mesquita de Lura,
revela preocupuçào du maior significação pura o desenvolvimento
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O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Com
povo brasileiro, que seria o maior beneficiário de um moderno, muito prazer.
eficiente c forte sistema comercial,
O Sr. Milton Cabral (ARENA - Paraíba)- A Comissão de
Nilo será rllcil estabelecer uma política comercial. Em grande
Economia do Senado Federal, aproveito o ensejo para fazer este
parte a ausência dessa politica se explica pela total ausência de dados
anúncio, convidou o Sr. Ministro da Indústria c do Comércio para
que permitam ao Governo concebê-la e, s.obrctudo, executá-la.
uma reunião no próximo dia 9 de outubro, às lO horas da !"anhã.
Animador, assim, vermos o Dr. João Mesquita de Lara revelar pleno
Acredito que seria uma excelente oportunidade para conversar com
conhecimento do problema, consciência das imensas dificuldades a
S. Ex• a respeito dos problemas da pequena e média empresas, sobreenfrentar, conforme vimos cm entrevista que deu recentemente à
tudo na área comercial, que V. Ex• tão bem levanta nesta ocasião.
Imprensa. Demonstra, de outro lado, firme disposição de superar
Está feito o anúncio, c esperamos contar com a presença de todos os
dificuldades a propor ao Ministro Severo Gomes uma politica comerSrs. Senadores, sobretudo aqueles interessados em assuntos econócial a ser, posteriormente, adotada pelo Governo. E nesse ·sentido
micos,
vem agindo de forma realista, como ao dirigir-se às associações de
classe de todo o Pais com a dupla finalidade de obter sugestões da·
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Paraqucles que melhor poderão opinar sobre os assuntos do co~êrcio c, benizo V. Ex•, e devo dizer-lhe que essa reunião deverá .1e coroar de
simultaneamente, fornecer dados que até hoje nilo possufmos c sem · pleno êxito, porque S. Ex• o Sr. Ministro da Industria e do Coméros quais não há como planejar c muito menos executar qualquer es· cio jâ está plenamente identificado com as sugestões das entidades de
forço sério para o fortalecimento e o aprimoramento do comércio.
classe e com o Sr. Secretário-Geral do Conselho do Desenvolvi·
Sr. Présidente; descuido. r.om qae os problemas do setor foram
mento Comercial.
Quer o Secretário-Geral do CDC eliminar o amadorismo até
uté aqui encarados é de tal ordem, que sequer sabemos o ·número
de estabelecimentos comerciais existentes no Pais. Dispomos,
hoje predominante no que diz respeito à politica comercial. 1:: o que
tem sido por ele expressamente declarado, de modo o mais
apenas, de meras estimativas. E contraditórias. Não hã, assim, como
elaborar uma politica comercial, já que faltam ao Governo os dados auspicioso c que nos convence do acerto com que o Ministro Severo
pura isso imprescindíveis. o que o Dr. João Mesquita de Lara se Gpmcs lhe confiou cargo tão relevante de seu Ministério.
propõe corrigir, demonstrando forte disposição para solucionar
Descreveu o Dr. João Mesquita de Lara, com copiosos exemquestão cujo significado para o País não pode ser subestimada e, plos, o lastimável quadro brasileiro no que diz respeito ao comércio.
muito nienos, confundida de forma demagógica.
Aponta fatos que por si só provam a triste situação em que vem senO Sr. Milton Cabral (ARENA - Paraiba) - Senador Otair do mantida esta atividade. Jã aludimos ao que ocorre com os recursos do Banco Central obrigatoriamente destinados à indústria c ao
Bcckcr, permite V. •Ex• um aparte?
O SR. OTAIR BECKE~ (ARENA - Santa Catarina) - Pois comércio. O Fundo de Modernização c Reaparelhamento do Comércio, do BNDE, realizou, até hoje, apenas doze operações! Isto bem
não, com muito prazer.
I
.
atesta a lastimável realidade brasileira no setor. O exíguo número de
O Sr. Milton Cabral (ARENA- Paraíba)- V. Ex• propõe o
operações executadas pelo fundo não é devido à inexistência de recurdebate sobre um assunto realmente importante. Na verdade, a gran- sos, ao desinteresse do BNDE e muito menos do comi:rcio. que
de questão prende-se a uma política de fortalecimento da pequena e tudo nos falta para a simples execução de qualquer politica comermédia empresas no Brasil, responsáveis por mais de noventa por cencial. Disso se torna vítima o comércio, o Governo e, sobretudo, o
to dos estabelecimentos comerciais c industriais existentes. Hã um
povo. O comércio porque é gravemente prejudicado, sob
programa de treinamento c formação gcrcncial, promovido pelo todos os aspectos, não tendo como beneficiar-se sequer dos créditos
BNDE, CEBRÃS. Um programa estruturado creio que o ano passa- postos a sua disposição pelo Governo. Este por não poder emdo, c em pleno desenvolvimento. Os problemas da pequena empresa, preender política alguma eficaz de comércio, face o desconhecimento
sobretudo onde se localizam as empresas comerciais, ·de um modo de dados para isto imprescindíveis. E o povo, evidentemente, se torgeral, dependem de uma politica fiscal adequada ao pequeno comer-· na a grande vítima de falhas tão gritantes e que tanto oneram sua
ciantc, de uma politica de crédito também específica. Há esse progra- bolsa. Evidente, assim, a importância excepcional do levantamento
ma de formação gcrcncial c preparação de recursos humano~ que da estrutura comercial brasileira a que ora se dedica o Ministério da
está se desenvolvendo, inclusive, com o apoio das organizações cm• Industria c do Comércio, através da Secretaria-Geral do CDC.
presarias de classe. Não sei até que ponto esses programas estão pro- Como poderia, por exemplo, o Governo adotar medida eficaz de amduzindo eficientemente. importante saber que eles já existem. o paro a empresas que negociam com produtos básicos para a
problema talvez fosse uma avaliação global da eficiência desses pro- 'alimentação do povo, visando beneficiar a economia popular. se
gramas e do comportamento dessa politica fiscal, dessa política de tudo desconhece para que pudesse agir concretamente nesse sentido?
crédito especialmente voltada para os pequenos cmpresãrios. Mas
Este desconhecimento de nossa realidade explica fatos tão absur-.
não hâ duvida de que o assunto que V. Ex• levanta é de grande
dos como o da não utilização dos recursos financeiros do Banco Cenimportância c deveríamos, ao se examinar um quadro global do
desenvolvimento do mercado interno no Brasil, emprestar maior tral, ou do fundo hã tantos unos existentes no BNDE! que sua utilizaÇão se torna, na prãtica, impossível!
atenção às pequenas e médias empresas. Muito obrigado.
O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Permite
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Emi·
nente Senador Milton Cabral, incorporo, com muito prazer, ao meu V. Ex• um aparte?

o

e

e

e

e

discurso, as observações oportunas de V, Ex•, porque elas se identifi·
cam plenamente com o espírito e o objetivo deste meu pronunciamento.

Aproveitaria o ensejo, eminente Senador, para propor a V. Ex•
que convidãssemos para falar na Comissão de Economia o eminente
Dirctor do Conselho de Desenvolvimento Comercial, para com ele
tratarmos, de forma ainda mais detalhada, desse assunto, de tamanha importüncia para o desenvolvimento sócio-económico do nosso .
País.
O Sr. Milton Cobrai (ARENA- Paraíba)- V. Ex• me permite?

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Com
muito prazer, eminente Senador ltalivio Coelho.
O Sr. Italívlo Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Estou
acompanhando com muito atenção a exposição brilhante de V, Ex•
Nos princípios básicos, V, Ex• tem todo a razão, embora eu d'ivirja
de alguns dos argumentos. No que diz respeito ao crédito, V, Ex•
tem ruziio quando consigna a pequena demunda de recursos disponíveis do BNDE. V. Ex• sabe que os recursos provindos do BNDE são
operados com correçào monetária, mus na rede bancária hCt uma

somu consideriavel de recursos, nilo só no Bnnco do Brusil como na
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mesmo, uma taxa especial de juros, os mais baratos do Brasil - a
não ser os subsidiados para a operação rural- silo os juros incidcn·
tcs nos financiamentos, no papel-duplicata, e esta é a documentação
resultante da operação tipicamente comercial; é: aquela famosa taxa
de 1,3%, a taxa de juros bancários mais barata que temos do Brasil.
Temos linha de crédito também especial -cm resolução do Banco
Central - com dotações específicas para amparar as atividades
comerciais. Temos também na rede bancária - tudo por Resolução
do Banco Central- dotações para a pequena e média empresa, Lan·
to comercial quanto industrial, eis que esses limites e essas dotações
são destinados a amparar a empresa, pelo volume de suas operações,
ativas e passivas, c não pelo lipo de sua atividade. Vale dizer, a
pequena e média empresa são amparadas com limites especiais de
crédito, independentemente dos seus fins espec!ficos, seja para o
comércio, seja para a indústria. Desta forma, temos funcionando,
como sempre funcionou no Brasil, um sistema de crédito que ampara
a utividade comercial. Evidentemente, concordo com V. Ex•, de que
nunca é demais um plancjamcnto, num objetivo mais largo, para a
nossa política comercial. Mas, amparo o Governo tem dado através
do Banco Central.

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina) Agradeço a panicipação de V. Ex• c incorporo suas observações ao
meu pronunciamento. Peço-lhe permissão para dizer que não estou,
absolutamente, a fazer uma crítica ao Governo. muito pelo contrâ·
rio, estou enfatizando aquilo que o eminente Secretário-Geral do
Conselho de Desenvolvimento Económico está a dizer e a rcconhc·
cer, pedindo, inclusive, às entidades de clàssc, clubes de dirigentes
lojistas, subsidiem aquele Conselho, com informações, orientação,
criticas ou sugestões, para que possamos aperfeiçoar os sistemas de
créditos e ampliá-los em favor do comércio brasileiro.
O Sr. Jtalívio Coelho (ARENA -Mato Grosso)- Estou de pie·
no acordo c esclarecido, nobre Senador.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- Santa Catarina)- Muito
obrigado. Sr. Senador.
A nluação ora desenvolvida pela Secretaria-Geral do CDC veio
despertar esperanças null)a classe que não mais as tinha. E dçla está
recebendo a colaboração pedida e que lhe. é tão necessária para a cfc·
Livação dos ambiciosos propósitos do Dr. João Mesquita de Lara.
~ o que tenho constatado no meu Estado, onde as Associações
Comerciais se esforçam no sentido de atender às solicitações da
Secretaria-Geral do CDC, num sincero propósito para contribuir a
fim·de que a batalha em que se empenha aquele órgão venha a se tornar vitoriosa, pura o bem do Pais. A Associação Comercial de
Joinvilc, entre outras, dirigiu ao Dr. João Mesquita de Lara sugestões preliminares, numa franca c positiva exposição de problemas
com que luta o comércio. Observações objctivas foram por ela feitas
quanto 110 IBGE, numa contribuição de inequívoco significado para
o Governo, tunlo por permitir-lhe a obtenção de dados até agora
inexistentes, como açào uniforme que impeça desnecessária
multiplicidade de fontes de informação, Sugestões práticas foram fci·
tas pura que o IBG E alinju seus objctivos de modo simples c dircto,
alcançando dados que serium du maior utilidade para o comércio,
pois deles se poderiam valer os empresários. E também para o Govcr·
no. O censo comerciul se transformaria em peça de valor também
pum os administradores de empresa, que passariam a dispor de uma
série de dados, regionais e nacionais, da maior utilidade. Alude a
Associação Comercial de Joinvile também ao relacionamento do
comércio com órgãos governamentais, como CADE, SUNAB c outros muis. Mostru a necessidade de reduzir c combutcr a tendência
purtl o agigantamento burocrático, passando o IBGE a colher dados
que sUo ncccssúrios a ún~us diversas do Governo, como Ministérios
do Trabalho, Previdência Social, Fazcndu, Saúde. etc. Defende a
imediu lU simplincuçuo de documentos c formulários exigidos por lei:
relação unuul de empregados, rclução anual de empregados menores,

relação de empregados admitidos e demitidos; guias mensais de
arrccudaçtlo do lN PS, FGTS, PIS, etc. Hoje fonte de sobrecarga e tu·
multo pura o cumprimento de exigências legais. Aqui muito se
poderá fuzer desde logo, cm benefício do Comércio c do Governo.
pois ambos ganhariam com u racionalidade e a desburocratização.
Como também com o fim da incrfvel multiplicidade de documentos e
pupí:is que ~penus serve pura onerar a utividade comercial e dar mar·
gem u equívocos os mais variados.
Sr. Presidente. muito me estenderia se prosseguisse nesses
comentários. A reorganização do registro do comércio, com a
abolição de exigências e praxes as mais arcaicas, hoje sem fundnmen·
to algum, nu realidade, dá realce maior no trabalho a que se propõe a
Secretaria-Geral do CDC. Nilo pode o Governo continuar
ignorando, ou indiferente, a uma situação a mais retrógrada,
desconhecendo dados sem os quais nenhuma politica comercial
poderá ser idealizada e muito menos executada. Dados necessários
até: mesmo para agir de forma mais eficaz e racional no tocante ao
fisco!
A política comercial que o Dr. João Mesquita de Lara
ambiciona propor ao Ministro Severo Gomes é de suma relevância
cconômicu. financeira, política e, sobretudo, social. Seus reflexos
scdlo inúmeros e os mais benéficos, inclusive para a correção de
erros de órgãos governamentais ou o seu bom entrosamento. Permi·
tirá ao Governo bem aferir a carga fiscal que hoje sobrecarrega o
comércio, ou utilizar os incentivos fiscais para uma pol!tica comer·
cial ampla e geral, ou alcançar fins específicos. Resultará não apenas
no fortalecimento e aprimoramento do comércio, mas de toda nossa
cconomiu!
O trabalho que vem sendo realizado pelo ôr, João Mesquita de
Lara é de maior importância c necessário se torna que tenha
conclusão feliz. Para isso deve contar com o empenho de todo o Go·
vcrno. f::. também, oportuno e urgente, apesar das negativas c do
desajuste social. Há muito nos tornamos um grande mercado consu·
midoi. que atmi capitais estrangeiros. de importância fundamental
que o Governo disponha de dados c elementos os mais variados que
lhe permitam ado lar uma política comercial. de modo muito especfli.
co no tocante ao sctor alimentício. Não me oponho ao capital estran·
gciro, mas imprescindível é que o Governo bem conheça o sctor
comercial. a fim de que este não fique aberto a incursões indesejáveis, quer por razões econõmico-financciras quer, sobretudo,
pelas de natureza social. Sem dados c elementos os mais variados,
nlio poderá o Governo exercer politica comercial alguma que vise ao
fortalecimento, aprimoramento c, também, controle para a defesa de
interesses os mais relevantes pura o Pais, dada a sua imensa signifi·
cação social,
Sr. Presidente, aplaudimos a iniciativa surgida no âmbito do
Ministério da Indústria e do Comércio c formulamos votos para que
o Dr. João Mesquita de Lara logre total êxito, com irrestrito apoio
do Ministro Severo Gomes, Assim se dando. prestará o Ministério
serviço da múximu relevância ao Brasil, pois o trabalho a que se dá a
Secretaria-geral do CDC. i: de suma importância niio apenas para
aquele Ministério mas pura todo o Governo.
Só podemos, assim, desejar que a luta a que se dá, com intcli·
génciu e rara capacidade de discernimento, o Dr. Joiio Mesquita de
Lura venh<~ a tornar-se vitoriosa o mais rapidamente poss!vcl, para
benclicio do comércio. do Governo c de todo o povo brasileiro!
Deveria ter proferido este discurso dias atrás. Motivo de força
maior me impossibilitou de assim fazer. i:, assim, com júbilo que LO·
mei conhecimento das declarações feitas cm Fortaleza pelo Ministro
Severo Gomes, na abertura. da 16• Convenção Nacionul do Comér·
cio Lojislu. S. Ex• na Cupilal do Ceará, comprometeu-se, de públi·
CO, 11 levur !I termo a lulu ora travada pela Secretariu·Gerul do coe,
" lim de permitir uo Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel
implanlur uma politicu comercial de que tanto curecemos, e,
tumbém, proporcionar uo setor inc~:ntivos que lhe silo essenciais paru
o bom cumprimento de seu decisivo pupel nu economia brusilciru.
(Multo bem! Palmas,)

e

-409O SR. PRFSIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palav;a
ao nobre Senador Orestes Quércia, para Ul'(la comunicação inadiâvcL
O SR, ORFSTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo. Para uma
comunlcaçio. Sem re>lsio do orador.)- Sr. Presidente, na qualidade
de Presidente da Cqmissilo de Agricultura do Senado, gostaria de
comunicar à Casa que realizaremos, nos próximos dias 22, 23, 24 c
25, o I Encontro Nacional do Leite, a fim de se debater, no dia 23,
do ponto de vista do produtor; no dia 24, do ponto de vista do industrial, c no dia 25, do ponto de vista do Governo, os assuntos relacionados com os problemas do leite, cm todo o Brasil.
Também, gostaria de informar, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
que estarão representadas nesse conclave a Associação Brasileira de
Criadores c a Sociedade Rural Brasileira, com uma palestra do produtor Dr. José Cassiano Gomes dos Reis. Também estarão prcscn1tcs, sob a dircção do Dr. Rubens de Freitas, Presidente, assoéiado;
importantes_ da Cohfcdcração Brasileira de Cooperativas de Laticlnios, assim como o Dirctor do Instituto de Tecnologia de Alimentos,
Dr. Ãgidc Gorghtti Nctto. Também comparecerão, sob a dircçilo
dos Drs. Augusto Macha<lo c Taízo Macda, os Sindicatos das indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, dos Estados de Silo
Paulo c Rio de Janeiro.
No último dia, estarão prcsenics técnicos do Ministério da Agricultura, mas, especialmente, o Dr. José Prazeres Ramalho de Castro
para falar sobre os problemas do leite, do ponto de vista das medida~
do Governo.
0 encerramento, no mesmo dia, contará com a presença do Sr.
Ministro Alysson Paulinelli.
·
Era o que tínhamos a comunicar, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Fausto Castelo-Branco - Pctrônio Portclla
- Domicio Gondim - Arnon de Mcllo - Gilvan Rocha - Heitor
Dias - Dirceu Cardoso - Eurico Rczcnde - Amaral Peixoto Roberto Saturnino - Nelson Carneiro - Gustavo Capancma Itamar Franco - Franco Montoro - Orestes Quércia - Orlando
Zancaner - Osires Teixeira - Mendes Canalc - Accioly Filho Leite Chaves- Mattos Leão- Evclásio Vieira- Lcnoir VargasTarso Outra.
O SR. PRFSIDENTE (Maaalhies Pinto)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
~lido o sc~uintc
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1975

"Altera a redaçio do art. 687 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que lnatltul o C6dlao de Processo Ci>ii."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Di:-se ao art. 687 da Lei n• 5.869, de li de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), a s~guintc rcdaçilo:
"Art. 687. O Edital será afixado no átrio do cdilicio do
forum c publicado, cm resumo, I (uma) vez no órgão oficial
do Estado c 2 (duas) cm jornal local, se houver.
§ I• Entre a primeira publicação c a praça ou leilão
mediará o prazo de lO (dez) dias, se os bens forem de valor
igual ou inferior a 200 (duzentas) vezes o salârio miníma cm
vigor na sede do juizo à dutu da avaliação c o de 20 (vinte)
dins se de maior valor.
§ 2• A segunda publicação sairâ no dia da alienação judicial ou no próximo dia cm que circular o jornal.
§ 3• O devedor scrâ intimado por mandado do dia c
hora du realização du prnçu ou icililo."
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-seus disposições cm contrltrio,

JustlOcaçio
~ principio consagrado cm nosso Direito Processual Civil a
publicação de editais cm jl;lrnais locais, quer sejam diãrios, quer
sejam semanais.
Em verdade, o estatuto processual civil cm vigor estabelece,
como requisito essencial à citação por edital, no inciso lll do art.
232, que:

"a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, uma vez no órgão oficial c pelo menos duas vezes cm
jornal local, onde houver".
No caso de editais de praça, entretanto, exige o diploma legal
cm questão que a publicação seja cfctivada cm jornal diário, dispondo, ainda, que a segunda publicação saia no dia da alienação
judicial c, se nesse dia não circular jornal, no dia imediatamente
anterior.
Todavia, essa disposição de nossa lei adjctiva,.no sentido de que
a publicação do edital seja feita exclusivamente cm jornal diário, prejudica substancial número de jornais, eis que, na grande maioria dos
municfpios do interior do País, pelo menos oitenta por cento dos jornais são hcbdomadários, não apresentando condições de serem publicados diariamente por razões de ordem económica.
. Nesta conformidade, temos para nós que se impõe a alteração
ora preconizada, a fim de evitar-se a odiosa discriminação
consubstanciada no art. 687 do Código de Processo Civil, o que
redundará cm beneficio da imprensa livre deste País.
Por derradeiro, ressalte-se que esta proposição inspirou-se cm
sugestão apresentada pela "Tribuna do Povo", de Araçatuba,
Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, cm 18 de setembro de 1975.- Orestes Quércla.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.869-DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil
Art. 687. O edital será afixado no átrio do cdilicio do forum c
publicado em resumo I (uma) vez no órgão oficial do Estado, c 2
(duas) cm jornal local diário, se houver.
§ I• Entre a primeira publicação e a praça ou leilão mediará o
prazo de 10 (dez) dias, se os bens forem de valor igual ou inferior a
200 (duzentas) vezes o salário mínimo cm vigor na sede do juízo à
data,da avaliação e o de 20 (vinte) dias se de maior valor.
§ 2• A segunda publicação sairá no dia da alienação judicial; se
nesse dia não circular jornal, no dia imediatamente anterior.·
§ 3• O devedor será intimado por mandado do dia c hora da realização da praça ou leilão.
• • • • • • ' • • • o . ' o • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••

(À Comissão de Constiruiçào e Justiça.)

O SR. PRFSIDENTE (Masalhães Pinto) publicado c remetido à comissão competente.

O projeto será

O SR. PRFSIDENTE (Magalhães Pinto) - Finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei du Ciimara
n• 82, de 1974 (n• 1.463-B/73, nu Casu de origem), que insti·
tui u "anotação du responsabilidade técnica" nu prestação de
serviços de engenharia, de arquitctura c agronomia, c dâ
outras providências, tendo

-410PARECERES, sob n•s 116 e 117, de 1975, das Comis·
sões:
- de Legislação Social, favorável, com emenda que
aprcsentu de n• I-CLS; e
-de Finanças, favorável ao pr 'ieto c contrário à emcn·
da apresentada pela Comissão de Le~~Jação Social.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário.

elido o seguinte
REQUERIMENTO N• 417, DE 1975
Nos termos do art. 350 combinado com a alínea "a" do art. 310
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei da Câmara n• 82, de 1974, a fim de que sobre ele seja ouvida a
Comissão de Economia.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1975.- Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) requerimento.

Em votação o

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação do re·
q uerimento.
O SR. RUV SANTOS (ARENA- Bahla. Para encaminhar a votação, Não rol revisto pelo orador.)- Sr, Presidente:
A Liderança está inteiramente de acordo com o requerimento,
mas deseja, apenas, submeter à alta deliberação de V, Ex• duas ques·
tões. A primeira, Sr, Presidente, é que, nos termos regimentais, estão
.indo para a Comissão de Finanças os projetas de empréstimos exte~
nos c para a Comissão de Economia, os projetas de aumento de endt·
vidamcnto. Acho que deveria haver uma alteração do Regimento e
mandar também para a Comissão de Finanças esses projetas de endi·
vidamento interno,
Outra questão, Sr. Presidente, é que há, indiscutivelmente, no
Regimento, coincidências de atribuições, em certos casos, entre a
Comissão de Finanças e a de Economia. Confesso a V. Ex• que nun·
'ca fui simpático à separação das duas Comissões. Lembra-se V. Ex•
- perdoe-me, se estou destacando a sua idade - que no nosso tem·
po, na Câmara, a Comissão de Orçamento era de Orçamento, Finanças c Economia. Depois, por economia interna, mais dos partidos
para contemplar os filiados, os seus membros, foram criadas essas
Comissões.
Então, verifiquemos o que está havendo: esse requerimento, por
exemplo, foi para a Comissão de Finanças; o eminente Presidente
da Comissão de Economia pede que vá para esta comissão. Reaimen·
te, hâ pertinência. Mas, se Comissão fosse uma única, morria numa
só.
Estou de acordo com o requerimento, mas deixo submetidos à
atenção de V, Ex• esses dois casos: o do endividamento e o de uma
J)Ossfvel revisão das Comissões internas,
··· · O SR. PRESIDENTE (Maaalhiies Pinto) - A sugestão de
V. Ex• scrà anotada para apreciação posterior.
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o requerimento,
queiram conservar-se sentados, (Pausa,)
Está aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia pura n audiência solicitada,
'"I SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnto)-:-ltem 2:

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 57, de 1972, de autoria do Senhor Senador Franco
Montoro, que fixa em seis horas o perlodo de trabalho diário
dos operadores em elctricidade, e dâ outras providências,
tendo

PARECERES, sob n•s 132 e 133, de 1974, das
Cpmissõcs:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc.
-de Legislação Social, favorável.
Encerrada a discussão do projeto, no segundo turno, na sessão
de 21 de agosto último, foi aprovado requerimento do Sr, Senador
Ruy Santos, solicitando fosse a matéria submetida a votação.
A requerimento do Sr, Senador Franco Montoro, a votação foi
adiada para a presente sessão,
O Regimento Interno, art. 350, combinado com o § 2• do art,
310, permite um segundo adiamento, por prazo não superior a 30
dias, Com esse objetivo, foi encaminhado 1t Mesa requerimento que
será lido pelo Sr. !•·Secretário,

fi lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 418, DE 1975
Nos termos do art. 350, combinado com a alfnea c do art. 310,

d~ Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado n• 57, de· 1972, que fixa em seis horas o período de
trabalho diário dos operadores em eietricidade, e dá outras providências, a fim de ser feita na sessão de I6 de outubro próximo.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1975,- Ruy S1ntos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a màtéria a que se refere o requerimento
aprovado figurará na Ordem do Dia da sessão de I6 de outubro
próximo,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:

vota\oü .. , ~ ··• p, uutmo turno, ou tTUJcuJ ue Lei do Sena":
do n• 55, de 1974, de autoria do Senhor Senador Benjamim:
Farah, que dispõe sobre a instituição, organização ~.
funcionamento das entidades cinológicas em todo o País, e
'dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 249 e 250, de 1974, das,
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c:
juridicidade; e
-de Agricultura, favorável.
.
A votação do presente projeto foi adiada em virtude de requeri·
menta aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Ordem do'
Dia da sessão de 2 I de agosto último,
·{
O Regimento Interno, entretanto, no seu art. 350, combinado!
com a alínea c e§ 2• do art. 310, permite um segundo adiamento po~
prazo não superior a 30 dias. Com esse objetivo, foi encaminhado fi,
Mesa requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
·

fi lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 419, DE 1975
Nos termos do art, 350, combinado com a alínea c do art, 310
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto d~
Lei do Senado n• 55, de I974, que dispõe sobre u instituição, o r:,
ganizaçiJo e funcionamento das entidades cinológicas em todo ri
País, c dà outras prõvidências, a fim dcscr ..fCiiilnnsessifó-dc 16 d~
putubro próximo,
'
Sul a das Sessões, em JS de setembro de \975.- Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da
sessão de ·i 6 de outubro próximo,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 105, de 1974, de autoria do Senhor Senador
Nelson Carneiro, que institui o Código de Menore1, tendo

1
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favorável nos termos do substitutivo que oferece.
Em discussão o projeto e o substitutivo, primeiro turno. (Pausa,)
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Peço a
palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maealhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- Rio de Janeiro. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado irá votar o substitutivo elaborado por uma Comissão
Especial, presidida pelo nobre Senador Daniel Kricger, de que foi
Relator o Senador José Lindoso. Autor do projeto, fiz justiça na sua
justificação à Assessoria Técnica Legislativa desta Casa, cm que me
baseei para oferecer essa proposição que visava rejuvenescer a législação relativa aos menores.
Ontem, o nobre Senador Ruy Santos disse, com muita felici·
dade, que não bastava estender à mão ao menor oabandonado; era
preciso que o Estado assumisse as responsabilidades pela educaçjio,
desses menores, pela formação moral e social. Tinha razão S. Ex• E
ainda hoje este projeto tem esse objetivo: visa não mais estende~ a.

mao ao necessitado, mas dar ao Poder P'úblico os elementos para que
possa traçar, à infância c à juventude, melhores rumos c mais claros
destinos.
Mas neste momento, Sr. Presidente, ao lado do testemunho do
meu apreço ao trabalho elaborado pela· Assessoria Técnica Legislativa desta Casa, quero destacar o esforço, a dedicação, a colabo"
ração cflcicntíssima do nobre Senador José Lindoso, que se debruçou sobre o projeto c lhe ofereceu um substitutivo digno da aprovação do Senado Federal e, certamente, da Câmara dos Deputados.
Eram estas as considerações que, cm louvor a esses colaboradores e à nobre Comissão, presidida pelo Senador Daniel Krieger,
deveria fazer, uma vez que o meu projeto apenas provocou o debate:
sobre assunto tão relevante. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- Ninguém mais pc·
dindo a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·:
tados. (Pausa.)
tj:stá'aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissão de Redução, a fim de ser redigido o
,vencido para_ o segund~-~urno rcAh!l:ntaL
-

tJ o seguinte o substitutivo _qprovado.
EMENDA N•l- COMISSÃO ESPECIAL
(SalnlllldYO)

Ao Projeto de Lei do Setlldo a' 105, que lllllltal o CcldJao
deMeaores.
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Parte Genl

TITULO I
Dl!lpOIIções Prelhnlures

Artigo I• Este Código dispõe sobre assistência, protcção c
vigilância a menores:
I. atê dezoito anos de idade que:
a) apresentem carência de atendimento às suas necessidades
básicas, cm rezão da ausência ou omissão de pais ou responsAvcl;
b) revelem conduta anti·social, através da prAtica de ato defini·
do como crime ou contravenção penal, cxcctuando-sc os previstos no
Código Penal Militar quando se tratar de militar. .
II. entre dezoito c vinte c um anos de idade, nos casos expressos
nesta lei.
Parágrafo único. As medidas de vigilância abrangerão todo
menor até dezoito anos.
Artigo 2• São necessidades básicas do menor para os efeitos
desta lei:
a) saúde;
b) educação;
c) profissionalização;
d) recreação;
e) segurança social.
Artigo 3• Os atos judiciais, policiais c administrativos que
digam respeito a menores são gratuitos c sigilosos, dependendo sua
divulgação, ainda que por certidão, de deferimento da autoridade
judiciária competente.
§ 1• A autoridade judiciAria podcrA determinar, a qualquer
tempo, ouvido o Ministério Público, a incineração dos autos do pro·
cesso cujo conteúdo, se divulgado, ponha cm risco o interesse do
menor.
I
§ 2• A notícia que se publique a respeito de menor carente ou
de conduta anti-social, não o podcrã identificar, vedando-se a foto·
grafia. rercrência a nome. apelido, filiação, parentesco c rcsidCncia,

salvo no caso de divulgação que vise a localização de menor
desaparecido.

TITULO 11
Da Apllcaçio da Lei
Artigo 4• A aplicação desta lei levarA cm conta:
I. as dirctrizes da política nacional de bcm-estar do menor,
definidas pela legislação pertinente;
II. o contexto sócio-económico c cultural cm que se encontrem
o menor c sua famllia;

III. o estudo prévio de cada caso, realizado por equipe de que
participe pessoal técnico, sob a responsabilidade do órgão local de
execução da politica do bcm-estar do menor.

Parágrafo único. Na ausência de serviço especializado, a
autoridade judiciária poderá requisitar, de pessoal habilitado, o cstu·
do prévio a que se refere este artigo.
~
Artigo S• Na interpretação da presente lei, o juiz levarA cm·
conta as peculiaridades locais.

TtruLO III
Da Atlvldade Judld,rla

CAPITULO I
Da Autoridade JudiciAria
Artigo 6• A autoridade judiciária a que se refere esta lei sorA o
Juiz de M~norcs, ou o Juiz que exerça essa função na forma da
legislação local.
Artigo 7• Ã autoridade judiciAria competirA exercer dircta·
mente, ou por intermédio de servidor credenciado, fiscalização sobre
os menores, bem como nos estabelecimentos destinados à
assistência, internações c protcção c nos lares substitutos.
Artigo g• A jurisdição de menores será exercida, cm primeiro
grau de jurisdição, pelo Juiz de Menores c, cm segundo, pelo órgão
judiciário indicado pela legislação local.
Artigo 99 O Juiz de Menores deverá ter formação especializa.
da para o exercício de sua função.
AJ'\igo 10. A autoridade judiciAria, além das medidas cspe·
ciais previstas nesta lei, podcrã, através de portaria ou provimento,
determinar outras, de ordem geral, que 5C demonstrarem necessárias
à assistência, protcção c vigilância ao menor, respondendo pelo
abuso ou desvio de poder.
ParAgrafo único. Contra os atos administrativos referidos
neste artigo, o Ministério Público ou as partes interessadas poderão
recorrer para o órgão judiciário de grau de jurisdição superior, no
prazo de dez dias, observado o disposto no artigo 73.
CAPITULO II
Da Competência
Artigo 11. A competência scrA determinada pelo domicOio
dos pais ou responsAvcl pelo menor.
Parágrafo único. Em caso de ·conduta anti-social, será
competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as
regras sobre conexão cprevenção.
Artigo 12. A autoridade do lugar cm que se encontre o
menor, salvo no caso previsto no parágrafo ~nico do artigo anterior
será competente quando:
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Th'ULOVII

cidos:
li, houver de ser aplicada uma das medidas previstas no artigo
24, I, 11 e V.
Artigo 13. Quando se tratar de menor carente ou de conduta
:mti-social, será competente o Juiz de Menores para o fim de:
1) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

b) conceder a emancipação, na forma do Código Civil, quando
ausentes ou desconhecidos os pais ou responsável;
c) designar curador especial cm casos de adoção, de apresenta·
ção de queixa ou de representação, c de outros procedimentos judiciais ou extrajudieiais cm que 11aja interesse do menor;
d) conhecer de ação de cobrança de alimentos.

Th'ULOIV
. Do Mlalltfrlo Plíbllco
Artigo 14. As fun.çõcs do Ministério Público serão exercidas
pelo Curador de Menores, ou quem exerça essa função. nos termos
da legislação local.
Artigo 15, Ao Ministério Público compete fiscalizar a fiel
aplicação desta lei.
Artigo 16, O Curador de Menores dcvcrâ ter formação especializada para exercer suas funções,
Artigo 17, O Ministério Público será intimado, pessoalmente,
de qualquer despacho ou decisão proferida pela autoridade
judiciária nos procedimentos c processos regulados por esta lei.
Artigo 18, O representante do Ministério Público, no exercício
de suas funções, terá livre acesso a todo o local onde se encontre
inenor, para o fim de fiscalizar o cumprimento desta lei, bem como
poderá visitar os menores colocados cm lar substituto (artigo'27).

Th'ULOV
DoAdYopdo

Artigo 19. Os pais ou responsável poderão intervir nos procc·
dimcntos de que trata esta lei, através de advogado constituído com
poderes especiais, o qual será intimado pessoalmente de todos os
atos.
Parágrafo único. Comprovada a miscrabilidadc das pessoas
mencionadas neste artigo, poderão ser representadas por advogado
nomeado pela autoridade judiciária, após indicação da Ordem dos
Advogados do Brasil, salvo se houver órgão oficial de assistência
judiciária.
·

TITULO VI
Do Ad•ldlde Adllllnlllrld••
Artigo 20. As medidas de assistência c protcçào determinadas
pelu autoridade judiciária, no âmbito desta lei, serão executadas pc·
las entidades criadas pelo poder público com a finalidade de atender
aos menores a que se refere o artigo I•, I.
Parágrafo único. As entidades privadas dedicadas à assistên·
eia e protcção ao menor comporão o sistema complementar de
execução dessas medidas.
Artigo 21. As entidades criadas pelo poder público c as de
natureza privada plancjurão e executarão suas atividadcs de assistên·
cia c proteção ao menor, atendendo às diretrizes da política nacional
do bem-estar do menor.
Parágrafo ii nico, O trabalho de toda entidade dedicada à as·
sisti:ncia e proteçilo ao menor carente, ou de conduta anti·social
visará, priorituriamen te, ao ajustamento ou à reintegraçilo sócio-fa·
miliar deste,
Artigo 22, As entidades mencionadas neste capítulo forno·
cerão i1 autoridade judiciária, sempre que por esta solicitado rclató·
rio de seus órgilos técnicos, nus fases de estudo, diugnóstico'c trata·
mento do cuso, podendo li autoridàdc determinar a rculizaçilo de estudos complementures.

Das Medldu de Aulllênclo e Proleçio
CAPITULO I
Das McdidasAplicávcis ao Menor
Artigo 23. Toda mcdidu uplicâvcl ao menor visará funda·
mentulmentc u suu integrução sócio-familiar.
Artigo 24, São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade
judiciilria:
·
I, entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idónea, me·
diante termo de responsabilidade;
11. colocuçuo cm lar substituto;
11 I. imposição do regime de liberdade assistida;
I V, colocação cm casa de scmilibcrdadc;
V, internação em estabelecimento educacional, ocupacional,
psi cu pedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado.
Artigo 25. As medidas poderão ser, a qualquer tempo, c no
que couber, cumuladas, modiOcadas ou substituídas umas 'pelas ou·
trus, desde que os pais ou responsável pelo menor, a autoridade
administrativa competente ou o Ministério Público demonstrem,
através de petição fundamentada c instruída, a necessidade ou convc·
nié:ncia da cumulação, modificação ou substituição,
Artigo 26. Para a c1ecução de qualquer das medidas, previstas
neste capitulo, a autoridade judiciária poderá, ouvido o Ministério
Público, determinar a apreensão do menor.
SEÇÃOI
Da Colocaçuo em Lar Substituto
Artigo 27. A colocação cm lar substituto será feita mediante:
I. guarda:
11. tutela:
III. adoção.
Parágrafo único. Salvo na hipótese do inciso III, os pais ou rcs·
ponsávcl poderão requerer a restituição do menor, se demonstrarem
aptidão para mantê-lo c educá-lo.
Artigo 28. São requisitos para a 'concessão de qualquer das for·
mas de colocação cm lar substituto:
I. qualificação completa do candidato a responsável e de seu
cônjuge, se casado, com c1prcssa anuência deste;
11, indicação de eventual relação de parentesco do candidato
ou de seu cônjuge com o menor, especificando se este tem, ou não,
parente vivo:
III. comprovação da idoneidade do candidato a responsável;
IV, qualificação completa do menor c de seus pais, se conhe·
cidos:
V, indicaçuo do cartório onde foi inscrito o nascimento do meno r.

Parágrafo único. Se o registro do menor for desconhecido, a
autoridade judiciária determinará a inscrição de seu nascimento,
independentemente de custas c emolumentos.
Artigo 29. Não se deferirá colocação cm lar substituto a pcssou que:

I. revele, por quulqucr modo, incompatibilidade com a
natureza da medida:
li. não ofereça ambiente familiar adequado.

Artigo 30 A colocação cm lar substituto não admitirA transféréncia do menor a terceiros ou sua internação cm estabelecimento
de assistência a menores, sem aatorizaçilo judicial.
SUBSEÇÃOI
Da Guarda
Artigo 31 f!' guarda obriga à prcstaçilo de assistência material,
moral c cdUcac•onal ao menor, sem gerar qualquer direito a quem

-.4..!.4for ela confiada, salvo o de opor-se a terceiros, inclusive pais o'u
responsável.
Parágrafo único. O responsável prestará compromisso ao
assumir a guarda.
SUBSEÇÃO II
Da Tutela c da Adoção
Artigo 32 A tutela c a adoção serão deferidas pela autoridade
judiciária nos termos do Código Civil, após manifestação do Ministé·
rio Público,
Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá editar normas
de carâtcr administrativo, objetivando a celeridade do procedimento
para a concessão da tutela c da adoção,
Artigo 33 A adoção do menor referido no artigo 1•, I, será
preferencialmente plena.
SEÇÃOII
Da Liberdade Assistida

III. perda ou suspensão do pãtrio poder;
IV. destituição da tutela;
V. perda da guarda,
SEÇÃOI
Da Obrigação de Submeter o Menor a Tratamento
Artigo 40 Os pais ou responsável firmarão termo de compromisso, no qual a uutoridadc judiciária fixará o tratamento a ser
ministrado ao monor. ·
Parágrafo único A autoridade verificará, periodicamente, o
cumprimento das obrigações previstas no termo.
SEÇÃOII
Da Perda ou Suspensão do PAtrio Poder c
da D~stituição da Tutela
Artigo 41 A perda ou a su~pcnsilo do pátrio poder c a
destituição da tutela regem-se pelo código civil c o disposto nesta lei.

Artigo 42. A autoridade judiciária poderá decretar a perda ou
w susponsão do pátrio poder c a destituição da tutela dos pais ou
Artigo 34 Aplicar-se-A o regime dcjibcrdadc assistida cm caso:
responsável que:
I . de desajustamento familiar;
. I. por negligência ou má conduta, dcsassistircm o menor
11: cm que se recomende um pcrfodo de transição para o meio
quanto às suas necessidades bãsicas;
aberto.
11. doscamprirem, sem justa causa, as obrigações previstas no
Artigo 35 Ao determinar a imposição do regime de liberdade
·
assistida, a autoridade judiciAria fixará as regras de conduta do me- :~rtigo40.
nor c designarA pessoa capacitada ou serviço especializado para
SECÃO lll
acompanhar o caso.
Da Perda da Guarda
ParAgrafo único O serviço ou a pessoa apresentarA relatórios
Artigo 43. A autoridade judiciãria decretará a perda da guarperiódicos à autoridade judiciária.
da nos casos cm que for cabível a perda ou a suspensão do pátrio
poder ou a destituição da tutela.
SEÇÃOill
Da Colocação cm Casa de Scmilibcrdadc
CAPITULO lll
Do Trabalho do menor
Artigo 36 A colocação cm casa de scmilibcrdade, seja ou não
Artigo 44. A proteção do trabalho do menor será regulada
profissionalizante, será determinada como forma de transição para o
por
logislaçào
ospecial.
meio aberto.
SEÇÃOIV
TtruLO VIII
Da Internação
Du Medldu de VI1Uiada
Artigo 37 A internação somente serA determinada se for inviáCAPITULO I
vel ou malograr a aplicação das demais medidas.
Disposiçpcs Gerais
Artigo 38 O menor que apresente conduta anti-social scrã interArtigo 45. Os ostabclccimcntos, públicos ou privados, destinanado cm estabelecimento adequado até que, a qualquer tempo c
mediante parecer técnico do órgão administrativo competente c dos á assistência c protcçilo a menor, poderão ser inspccionados, a
ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciAria declare a cessa- qualquor tompo, poJa autoridade judiciAria ou administrativa
compotonto c pelo Ministério Público.
ção da medida que deu motivo à internação,
Artigo 46. A autoridade judiciária poderá, de oficio ou por
§ I' O menor sujeito à medida referida neste artigo será rcexa:
minado periodicamente, com o intervalo máximo de seis meses, para provocação da autoridade administrativa, ouvido o Ministério Público, ordonar o fochamento provisório ou definitivo do cstabclcverificação da necessidade de manutenção da medida.
§ 2• Na falta de estabelecimento adequado, a internação poderá cimonto particular que infringir norma de assistência c protcçilo a
ser feita, excepcionalmente, cm scçilo de estabelecimento destinado a mc:nor,
§ I• O procedimento de verificação de infração scrA instauadultos, desde que isolada destes c com instalações apropriadas, de
rado por portaria, devendo a autoridade judiciária inspccionar o
modo a garantir absoluta incomunicabilidade com aqueles.
§ 3• Se o menor completar dezoito anos sem que tenha sido ostabolccimento.
§ 2• A uutoridadc judiciária poderá determinar, liminarmente,
declarada a cessação da medida, passará à jurisdição do Juizo das
E~ccuçõcs Penais.
o ar:~stamonto provisório de dirigente do estabelecimento, designan§ 4• Na hipótese do parágrafo antcior, o menor serã removido do-lho substituto.
§ 3• So u decisilo final reconhecer a inidoncidadc da institui·
para estabelecimento adequado, até que o Juizo das Execuções
Penais julgue extinto o motivo cm que se fundamentou a medida, na çüo particular, ou de seus dirigentes, scrâ o estabelecimento fechado,
sem prejulzo das demais sanções legais cabfvcis.
forma cstabclocida na legislação penal.
§ 4• So o fochumento for rccomcndãvcl por falta de condições
CAPITULO 11
técnicas ou materiais, a autoridade poderá conceder prazo à entidade
Das Medidas Aplicãvcis aos Pais ou Rcsponsâvcl
para supri-Jus. Se as condições nilo forem preenchidas no prazo
concedido, o estabelecimento scrâ fechado até que atenda às cxi·
Artigo 39 Silo medidas aplicãvcis aos pais ou rcsponsãvcl:
I. advertência;
gi:ncius t:stubclccidus.
II. obrigaçilo de submeter o menor a tratamento cm clfnica,
CAPITULO 11
centro de orientação infanta-juvenil, ou outro estabelecimento
Das Casas de Espctáculos, dus Diversões
especializado determinado pela autoridade judiciAria, quando
Em Gerul, dos Hotéis e Congêncrcs
verificada a necessidade c houver recusa injustificável;
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Dos Espetúculos Teatrais, Cinematogri\ticos,
Circenses, Radiofónicos e de Televisão
Artigo 47. ~ proibida a menores de dez anos, quando
desacompanhados dos pais ou responsi\vcl, a entrada em salas de
espetáculos teatrais, cinematográficos, circenses e congéneres, bem
como cm qualquer dependência de estúdios cinematogri\ticos, de ri\·
dio ou televisão.
§ I• Nenhum menor de dez anos poderá permanecer cm local
referido neste artigo depois das vinte c duas horas.
§ 2• Tratando-se de cspctáculo instrutivo ou recreativo, a
autoridade judiciária poderá alterar os limites c as condições fixadas
neste artigo.
Artigo 48. Nenhum menor de dezoito anos, sem prévia autori·
zuçilo da actoridadcjudiciãria, podcri\ participar de cspetácuio públi'
co c seus ensaios.
Artig<> 49. A autoridade judiciária poderá ampliar, dadas as
ci rcunstàncias, o limite de idadé fixado pelo serviço de céhsura.
Artigo 50. Será vedada a apresentação, cm rádio c televisão,
de cspctáculos proibidos para menores de:
I. dez anos, atéàs vinte horas;
11. quatorze anos, até às vinte c duas boras;
III. dezoito anos, até às vinte c três horas.
Parágrafo único. Nenhum espctáculo será apresentado sem
aviso de sua classificação, antes c durante sua transmissão.
SEÇÃO II
Das Casas de Jogo, dos Bailes Públicos e Hottis
Artigo 5 I. ~ proibida a entrada de menor de dezoito.anos cm
casas de jogos de azar c de apostas.
Artigo 52. ~ proibida a entrada de menor de dezoito anos cm
boate, baile público e congénere, salvo quando, cm face das circuns·
tãncias do caso ou das peculiaridades locais, a autoridade judiciária
autorizá-la.
Artigo 53. ~ proibida a hospedagem de menor de dezoito
anos, desacompanhado dos pais ou responsável, em hotel, pensão ou
estabclc~imcnto congénere, salvo quando portador de autorização
de viagem.
Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá autorizar a
hospedagem cm circunstância especial.
SEÇÂO III
De outros Locais de Jogos e Recreação
Artigo 54. ~ proibida a entrada de menor de dezoito anos cm
estabelecimento que explore comcrciaimentc bilhar, "snookcr" ou
congénere.
Artigo 55. Tendo cm vista as peculiaridades locajs c os princl·
pios desta lei, a autoridade judiciária poderá disciplinar:
. I. a entrada c a permanência de menor cm estádio, ginásio c
campo desportivo, cm clube c associação recreativa ou desportiva;
II. a entrada c a permanência de menor cm salão de bilhar,
"snookcr", boliche, bocha ou congêncrc, c cm boate de clube c de
associação recreativa:
III. a participaçilo c o comparecimento de menor em compc·
tiçilo desportiva;
IV, a participação de menor cm festividade pública.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, é proibida:
a) u pcrmani':ncia de menor de dezoito anos, quando desacom·
panhado dos pais ou responsável, cm lagar referido neste artigo,
depois das vinte c quatro horas;
b) u admissilo de menor de dezoito anos em sala de jogo.
CAPITULO III
Das· Publicações Impróprias Para Menor
Artigo 56. A autoridade judiciária poderá, de ollcio ou por
provoçaçilo da autoridade administrativa, ouvido o Ministério'

Público, regular u forma de circulação de publicação que apresente
textos ou ilustruções obscenos ou que induzam à violência.
Purágrafo único. A noticia escrita relativa a impresso obsceno
ou que induza à violência, oferecida por qualquer cidadão, será rccc·
bidu pelu uatoridadc judiciária,.ouvido o Ministtrio Público.
Artigo 57. A autoridade judiciária podcrA determinar a
apreensão dus publicações a que se refere o artigo anterior, desde que
dcLOCumprida a forma de circulação imposta.
~·1• Após a apreensão, serão intimados o editor, se conhecido,
cós distribuidores, que terão trêl dias para deduzir alcsaçõcs.
§ 2• A autoridade judiciária, assistida pelo Ministério Público,
poderá consultur pessoa habilitada antes de proferir a decisão, que
munterá u interdição ou liberará a publicação.
Artigo 58. Os anúncios ou cartazes que apresentem textos ou
ilustrações obscenos ou que induzam à violência, c que se encontrem
cm lagar a que menor tenha acesso, poderão ser apreendidos pela autoridade judiciária na forma prevista no artigo anterior.
CAPITULO VI
Da Autorização para Viajar

Artigo 59. O menor de dezoito anos dependerá de autorização
da autoridudc judiciária para viajar, desacompanhado dos pais ou
rcsponsAvcl, para fora da comarca onde resida.
Parágrafo único. A autoriiação é dispensável quando se tratar
de comarca contigua à da residência, se na mesma Unidade da fc·
deraçào.
Artigo 60. A autorização é indispensável quandu se tratar de
viagem ao estrangeiro, salvo se:
I. O menor estiver acompanhado de ambos os gcnitores;
·II. o pedido de autorização for subscrito por ambos os gcnito·
.es ou pelo seu representante legal.
Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá, ouvido o Mi·
nistério Público, suprir o consentimento paterno ou materno.

TITULO IX
Du Ellddada Execad•u de Allllthcla e (lllltiCio ao Meaor
CAPITULO I
Das Entidades Criadas pelo Poder Público
Artigo 61. As entidades de assistência c protcção ao menor
serão criadas pelo poder público segundo as dirctrizcs da politica na·
cional do bcm-estar do menor, c terão centros especializados
destinudos à recepção, triagem c a observação c à permanência de
menores.
§ I• O estudo do caso do menor no centro de recepção, triagem
e observação, considerará os aspectos social, médico c psicopedagó·
gico, e será feito no pruzo máximo de três meses.
§ 2• A cscolurizaçào c a profissionalização do menor serão
ohrigatórius nos centros de permanência.

CAPITULO II
Das Entidades Particulares
Artigo 62. A entidade particular de assistência a menor
somente poderá funcionar depois de registrada no órgilo estadual
destinado à assisti':ncia social, o qual comunicará o registro à autori·
dade judiciá riu c à Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor.
Purágrufo único, Será negado registro à entidade que não se
adequar às dir.ctrizes da política nacional de bcm-estar do menor.
Artigo 63, Toda instituiçilo particular arquivará o registro dos
menores que assistir ou acolher, no qual constarão data c circans·
túnciu do utendimento, nome do menor c de seus pais ou respon·
súvcl, sexo, idudc, ficha de controle de sua formação, relação dos
objetos pertencentes uo menor c demais dados que possibilitem sua
identificação.

-416§ I• Aplica-se o disposto neste artigo à instituição de qualquer
natureza que assista, acolha ou receba os menores referidos no artigo

1•. I.
§ 2• Toda instituição particular dcvcrlt promover a cscolari·
zação e a pror.ssionalizaçào de seus assistidos, preferentemente om
estabelecimentos abertos,
A'rtigo 64. (; vedado à instituição particular entregar menor
•b jadlce a qualquer p.ssoa ou transferi-lo a outra entidade, sem autorização judicial.
LIVRO 11
PuteEipedll

TITULO I
Do Procedlmeato Judldll com Relaçio a M-r
CAPITULO I
Da Verificação da Situação de Menor Carente
Artigo 65. Qualquer pessoa poderá c as autoridades adminis·
·trativas deverão encaminhar à autoridade judiciária competente o
menor que se encontre carente nos termos do artigo I•, I, letra "a",
Parágrafo único. Relatado o fato ou apresentado o menor, a
·autoridade judiciária poderá colher, oralmente, os elementos que cn·
tender necessários c aplicar, de plano, a mcdilla adequada.
Artigo 66. A autoridade judiciAria instaurarA procedimento
~ua 0 do:
1. não for possível ou conveniente o retorno do menor à guarda

dos pais ou responsável;
11. não forem eficazes as medidas previamente aplicadas, ou de·
las discordarem os pais ou responsável.
·
,Artigo 67. Serão requisitos nccessArios ao procedimento, sob
pena de nulidade:
1. a audiência do menor, se souber expressar-se;
11. a intimação do pai ou rcsponsAvcl para que ofereça razões
cm dez dias, podendo arrohir testemunhas, edbir documentos c rc·
querer diligências;
111. u realização de exames médico-legais c nomeação de cura·
dor, cm se tratando de menor vitima de crime;
IV. o estudo do caso, por equipe interdisciplinar.
Artigo 68. Cumpridas as diligências, juntado o relatório do cs·
tudo do caso c ouvido o Minist~rio Público, os autos serão conclusos
à autoridade judiciária, que decidirâ cm cinco dias.
§ 1• A decisão que determinar a aplicação de medida prevista
no artigo 24, poderá ser revista, a qualquer tempo, a rcquérimento·
dos pais ou responsável, do Ministério Público ou da autoridade
administrativa incumbida de cxccutA·Ia ou de acompanhar seus efei·
tos.
§ 2• Se houver controvérsia quanto ao direito à guarda do me·
nor, o procedimento será ordinário, na forma prevista no Código de
Processo Civil.
CAPITULO II
Da Apuração de Conduta Anti·Social
Artigo 69. O menor de dezoito c maior de catorze anos, a qu~ se
atribua conduta anti-social, será, desde logo, encaminhado à autori·
dadcjudiciária.
§ 1• Sendo imposslvcl a apresentação imediata, a autoridade
policial responsável comunicarA à autoridadcju~iciAria o encaminha·
menta do menor u Delegacia de Menores ou a estabelecimento de as·
sisténciu u menor, não podendo o prazo de aprcsentaçãÓ ultrapassar
vinte c quatro horas.
§ 2• Na falta de delegacia especializada, o menor aguardarA a
apresentação cm dependência policial separada da destinada aos
adultos.
§ 3• A autoridade policial, para o fim de apurar delito que
envolva co-uutoriu de menor, podcrA solicitar à autoridade judiciá·
ria prazo nunca superior a cinco dias para a realização de diligências
c apresentação do menor. Caso defira o prazo, a autoridade judici6·
riu dctcrminurâ permanente prestação de assistência ao menor.

§ 4• Ao apresentar o menor, a autoridade policial encaminharA
relatório sobre a investigação da ocorrência, bem como o produto c
os instrumentos da ação anti-social.
Artigo 70. O procedimento de apuração de conduta anti-social
do menor de dezoito c maior de catorze anos compreenderA os seguintes aios:
1. recebidas c autuadas as peças de informação, a autoridade
judiciária determinará a realização da audiência de apresentação do
',menor:
11. na audiência de apresentação, presentes o Minist~rio P6bli·
co e o advogado, se houver, serão ouvidos n menor, seus pais ou
responsável, a vitima c testemunhas podendo a autoridade judicilíria
determinar a retirada do menor do recinto;
III. após a .audiência, a autoridade judiciária podcrA determinar
a realização de diligências, ouvindo técnicos;
IV. a autoridade judiciária poderá, considerando a pcrsonalida·
de do menor, seus antecedentes c as condições cm que se encontre,
bem como os motivos c as circunstâncias da açilo proferir decisão de
piÚno, entregando-o aos pais ou rcsponsâvel, ouvindo o Minist~rio
Público;
V. se ficar evidente que o fato é grave, a autoridade judicilíria
fixará prazo, nunca superior a trinta dias, para diligências e para que
~ equip,c interdisciplinar ap~cscntc rel.atório do c:studo do caso;
VI. durante os prazos a que se refere o inciso V, o menor ficarA
cm observação, permanecendo ou nilo internado:
VIl. salvo o pronunciamento em audiência, o Minist~rio P6bli·
co c o advogado terão sempre o prazo de cinco dias para se manifcs·
tarem sobre o relatório c as diligências realizadas;
VIII. a autoridade judiciAria tcrâ prazo de cinco dias para proferir decisão fundamentada, çm seguida à manifestação do Minist~rio
·Público J: do advogado.
Artigo 71. O menor com mais de dez c menos de catorze anos
será encaminhado, desde logo, por oficio à autoridade judiciAria,
com relato circunstanciado de sua conduta.
P.drágrafo único. Na hipótese deste artigo, a autoridade judiciá·;
ria poderá, considerando a personalidade do menor, seus antcccdcn··
tcs e as condições cm que se encontre, beni como os motivos e as cir··
cunstâncias da aç'io, proferir decisão de plano, entregando-o aos
pais ou responsável, ouvindo o Ministério Público.
·
Artigo 72. Tratando-se de menor at~ dez anos, a autoridade
judiciária poderá, ouvido o Minist~rio Público, dispensA-lo da.
audiência de apresentação, ou determinar que venha à sua presença
para entrevista, ou que seja ouvido c orientado por t~nico.

CAPITULO III
Dos Recursos
Artigo 73. Das decisões proferidas nos procedimentos de venficaçào da situação de menor carente c de apuração de conduta anti·
social, as partes interessadas c o Minist~rio Público poderão recor·;
rcr, para o órgão judiciário de grau de jurisdição superior, no prazc>
de dez dias, contado da intimação.
§ I• O recurso não terá efeito suspensivo,
§ 2• O Ministério Público e as partes interessadas terão o prazo
de cinco dias para ofcrcci'mento de razões c contra-razões.
'
§ 3• A autoridade judiciAria manterá ou rcformarâ a decisão
recorrida, cm despacho fundamentado. Se a mantiver, remeterá os
autos ao. órgão judiciArio de grau de jurisdição superior cm vinte c
quatro horas; se a reformar, os autos serão remetidos a grau de juri;.
dição'supcrior cm vinte c quatro horas, após requerimento do Minis·
ti:rio Público ou de parte interessada, cm cinco dias.
CAPITULO IV
Da Perda c da Suspensão do Pâtrio Poder, da
Destituição da Tutela c da Perda da Guarda
Artigo 74. Aação de perda ou a de su~pensilo do pAtrio poder,
no caso de ll]Cnor referido no urtigo I '• I, tcrA procedimento ordinA·
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-417rio, previsto no Código de Processo Civil, c podcrâ ser proposta pelo
Ministério Público, por ascendente, colateral ou afim do menor até o
quarto grau.
Artigo 75. A autoridade judiciâria podcrâ, na audiência de in.·
trução c julgamento, determinar a sustação do processo, se o pai, a
mãe ou o tutor compro.nctcr-sc a adotar medidas adequadas à prole·
ção do menor.
Parágrafo único. A ação prosscguirâ cm caso de inobservância
das medidas impostas.
Artigo 76. A perda ou a suspensão do pátrio poder não cxonc·
ra os pais do dever de sustentar os filhos.
Artigo 77. A perda da guarda serâ decretada, após manifesta·
ção do Ministério Público, cm procedimento sumarlssimo, previsto
no Código de Processo Civil, ouvidos o menor, se souber expressar·
se, o responsável c testemunhas.
·
Parágrafo único - A autoridade judiciária, considerando a
gravidade do fato, poderá decre(ar a suspensão provisória da guarda
liminarmente, confiando o menor à autoridade administrativa
competente ou a pessoa idônea, mediante termos de rcsponsabilida·
de, ati: decisão final.

TITULO 11
Du lnrraçats e seu Procedimento
CAPITULO I
Das lnfrações Cometidas Contra a Assistência,
Proteção c Vigilância a Menores
Artigo 78. São infraçõcs contra a assistência, protcção c vigi·
hincia a menores as condutas definidas neste Capitulo.
Artigo 79. Divulgar, total ou parcialmente, sem a autorização
devida, por qualquer meio de comunicação, nomes, ates c documcn·
tos de procedimento judicial relativo a menor.
Pena- multa de até cinqUenta salârios minimos da região.
§ I• Incorre na mesma pena quem exibe fotografia de menor
carente, de conduta anti·social ou vitima de crime, ou qualquer
ilustmçuo que lhe diga respeito ou se refira a fatos que lhe sejam
imputados, de forma a permitir sua identificação, direta ou indirc·
tmncntc,
§ 2• Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora
de rãdio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a
autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação
ou a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem
como da publicação do periódico até por dois números.
§ 3• O disposto neste artigo não se aplica à divulgação, exibi·
ção ou !ilustração que vise a localização de menor desaparecido da
casa dos pais ou rcsponsâvcl.
Artigo 80. Anunciar, por qualquer meio de comunicação, pc·
ças teatrais, filmes cincmatogrãficos ou quaisquer representações ou
cspetáculos, sem indicar os limites de idade para o ingresso de menor.
Pena- multa de até um salãrio minimo da região, dobrada na
reincidência, aplicável, separadamente, ao estabelecimento de di·
versão c aos órgãos de divulgação ou publicidade.
Artigo 81. Transmitir, através de rádio ou televisão,
espetáculo cm faixa de horário diversa da autorizada ou sem aviso de
sua classilicaçào.
Pena - multa de dez a cinqUenta salârios mlnimos da região,
aplicando-se o dobro na reincidência.

Artigo 83. Divulgar, através da fixação ac anúncios ou car·
tazcs, textos ou ilustrações obscenos ou que induzam li violência, cm
lugar a que menor tenha acesso.
Pena- multa de meio a dois salârios mini mos da região.
Artigo 84. Deixar o responsável do estabelecimento ou o
empresário do cspctáculo de observar o que dispõe esta lei sobre o
acesso de menor a cspctáculos c diversões, ou sobre sua permanência
c participação nestes.
Pena - multa de até cinqUenta salârios mlnimos da região; na
reincidência, além da multa, a autoridade judiciária poderá deter·
minar a suspensão do cspctáculo.
Artigo 85. Promover a participaçã~ do menor de dezoito anos
cm certame de beleza ou similar, sem autorização da autoridade judi·
ciária.
Pena- multa de um a vinte salãrios minimos da região, aplican·
do-se o dobro na reincidência.
Arligo 86. Hospedar menor de dezoito anos, desacompanha·
do dos pais ou responsável, cm hotel, pensão ou congénere, salvo se
portador de autorização de viagem.
Pena- multa de meio a dois salãrios minimos da região, cm ca·
da caso.
Artigo 87. Expor ou vender a menor publicação cujo conteúdo
seja obsceno ou induza à violência.
Pena - multa de um a vinte salários minimos da região,
urlicundo·se o dobro na reincidência.
Artigo' 88. Transportar menores de dezoito anos, dcsucomranhado dos pais ou responsável e sem autorização escrita
da autoridade judiciária, para fora da Comarca onde resida.
Pena - multa de um a três salãrios minímas da região, se por
via terrestre; de três a seis salários mini mos da região, se por via marl·
tima ou aérea, aplicando-se o dobro na reincidência, cm qualquer
caso,
Artigo 89. Descumprir qualquer disposição do Titulo IX.
Capitulo 11, Livro I, desta lei.
Pena- multa de um a três salãrios mlnimos da região.
C,4PITULOII
Da Aplicação das Penalidades
Artigo 90. As normas do capítulo anterior serão aplicadas
com observância no disposto na Parte Geral do Código Penal.
Artigo 91. As sanções previstas nesta lei não têm carâtcr penal.
Artigo 92. Quando não expressamente especificada, a pena mi·
nima de multa serâ de I /4 (um quarto) do salârio mlnimo da região.
Artigo 93. Sendo primârio'o infrator, podcrâ ser aplicada a pc·
na de advertência.
/1 rtigo 94. Considera-se reincidente, para o efeito desta lei, aquc·
le que pratica o fato depois de condenado por decisão passada cm
julgüdo, por qualquer infraçào prevista no capitulo anterior.
Parágrafo único. A reincidência prescreve cm dois anos, con·
tudos do pugarnrnto da multa úu do recebimento da advertência.
Artigo 95. À aplicação das penalidades previstas nesta lei niio
impede u imposição de outras sanções de natureza penal ou
mJministrutivu.
CAPITULO III
Do Processo de Aplicação das Penalidades

Artigo 96. As multas estabelecidas nesta lei serilo impostas pela
uutoridude judiciária nos procedimentos previstos no Livro 11,
Artigo 82. Exibir, no todo ou cm parte, filme, ccóa, peça,
Título I ou em processo especial.
"trailcr" ou congêncrc, bem como propaganda comercial de
Parágrafo único. A multa serã imposta através de dccisilo
qualquer natureza, cujo limite de proibiçilo esteja acima do fixado
fundumentuda, intimundo-sc a seguir o infrator, pura efeito de
rura os menores admitidos ao cspetúculo.
recurso.
Pena- multa de meio a dois salários minimos da região.
Artigo 97. Em cuso de infração cometida através de transParágrafo único. A pena poderá ser cumulada com a missão simultânea de râdio ou televisão que atinja mais de uma
suspensão da cxibiçilo ou do cspctáculo, no casp de inobservância da comurcu será competente, puru a aplicaçilo da penalidade, a uutori·
classificnçilo fixada pelo serviço de censura.
dude judicií~riu do local de emissão.

-418Artigo 98. O processo especial será iniciado por portaria da
uutoridudc judiciá riu, rcprcsentuçào do Ministério Público, ou uuto
de infruçào luvrudo por funcionário competente c assinado por duas
testemunhas.
9 i' No processo especiul, iniciado com auto de infração,

poderão ser usadas fórmulas impressas, cspecilicundo-sc a natureza e
as circunstânci•ls da infração,

9 2' Sempre que passivei, à verificação da infraçilo, seguir·sc·á a
luvnatura do auto, ccrtificando.sc, cm cuso contrário, os motivos do
rcturdamt:nto.

Artigo, 99, O infrutor lerá prazo de dez dias para apresentação
de defesa, contado da data da intimação, que será feita:
I - pelo :~utuante, no próprio auto, quando este for lavrado na
presença do infrator; ·

11- por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado,
que entregará cópia do auto ao infrator ou a seu representante legal,
l:~vrundo certidão;
III - por via postal, com aviso de recebimento, se não for
encontrado o infrator ou seu representante legal;

IV - por edital, com o prazo de trinta dias, se incerto ou não
sahido o puradciro do infrator ou de seu representante legal.
Artigo 100. Os recursos das penalidades de que trata este Capf·
tu lo regem-se pelo disposto no artigo 73.
Pur:ígrafo único. Os recursos das decisões que impuserem
multa teriio efeito suspensivo.

D/SPOSJÇ0ES FINAIS

Artigo 101. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de
menor, o qual terá.scmpre direito à visita de seus pais ou responsável
c de advogado, independentemente de procuração.
Art. 102. O menor carente ou de conduta anti·social terá
sempre direito à assistência religiosa.
Artigo 103. As multas impostas com base nesta lei reverterão à
entidade destinada à assistência e protcção ao menor, criada pelo
poder público estadual.
Artigo 104. A autoridade policial c seus agentes, encarregados
de diligências e prática de atas relacionados com a execução desta lei,
deverão ter formação especializada.
Artigo 105. Esta lei entra cm vigor cento c vinte dias apó~ a sua
publicação.
Artigo 106. Revogam·se o Decreto n• 17.943-A, de 12·10·1927,
a Lei n• 5,258, de 10-4-1967, a Lei n• 5.439, de 22·5-1968, c demais
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada u matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
- Concedo a puluvrn ao nobre Senador Alexandre Costa.
(Pausa.)
S. Ex• nlto cstfl presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discul'so. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Tecerei algumas considerações sobre o serviço do Instituto do
Património Histórico c Artistico Nacional - IPHAN, que ó,
inegavelmente, um órgão de grundc utilidade, porque preserva a
cultura, mantém- sem cm burgo du escassez de vcrbns- u nsionomia de cidades do Brusil Colônia, como, Presidente Magulhiles
Pinto, a sua querida Ouro Preto, c no Estado do Rio de Janeiro, a
minha querida Parnti, que tomba residências da chamada bclle
êpoque, inclusive Clrvorcs. Mus tem, ultimumcntc, praticado umu
lilosotia, no meu modo de entender, ni\o conscntfmcn com o realismo.

Agorn, por exemplo, quando o Brasil consegue construir uma
rodovia espetacular, a BR·IOI, que liga ponto extremo da nossa
Pútria, o Rio Grande do Sul, ao Norte, na úrca de Parati e de Angra
dos Reis, fora do i•mbito daquele circuito rigorosamente histórico,
onde se situa a cidade de Parati, está fazendo exigências absurdas ao
Depurtumcnto Nacional de Estradas de Rodagem.
Esse mesmo Instilulo do Património Histórico c Artístico
Nacional, que já foi cheliado pelo grande brasileiro Rodrigo Otúvio,
é aquele que não deixa que um tijolo, uma telha sejam derrubados ou
removidos no Município de Parati, não permite que o proprietário,
pela sua própria pec6nia, realize reformas cm imóvel adquirido
regularmente, pois que tem de obedecer a determinado requisito e é o
Instituto que paga. O Instituto diz que paga, mas não deixa o
propriet:írio fazer a obra e não paga, porque não tem dinheiro. t:
uma série de absurdos de uma entidade- faço questão de sublinhar
-de grande utilidade, mas totalmente platónica.
Agora, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, vem-se de
praticar - não sei se vou empregar o termo certo - uma cincada.
Ontem falei, aqui, a palavra catatau, c um colega disse-me que era
untiparlamentar. Respondi-lhe que catatau é a tradução cabocla da
palavra dossier, e, em vez de dizer dossier; disse catatau. Sr. Presidcn·
te, não sei se a palavra cincada será antiparlamcntar. Entendo que
não ê, pois cincada significa também erro, engano, falha. O Instituto
resolveu tombar um edifício, até há poucos anos sede da Embaixada
da Jt{llia na cidade do Rio de Janeiro, ex-Capital da República. Mas,
Sr. Presidente, para se ver a quantas anda o nosso IPHAN, basta
observar que ele resolveu lombar o edillcio depois que praticamente
já tinha vindo abaixo.
Aliás, não me esqueço de um amigo meu, de Parati, que certa
vez me disse não entender bem o Instituto do Património Histórico c
Artístico Nacional, que - e não há trocadilho - para manter
alguma coisa em pó, paradoxalmente tem que tombá-ln. A palavra
tombar- registro de tombos e tombamento -já teve significação
etimológica adequada; hoje está inadequadamente aplicada.
O exemplo do prédio da Embaixada da Itália dá bem a medida
da atuação dos preclaros conservadores do nosso património históri·
co e artístico, Eu chamaria a atenção dos seus dirigentes, em parti·
cular do Sr. Ministro da Educação c Cultura, para que dessem meio·
quilo, e que não fosse meio-quilo, mas apenas duzentos c cinqUenta
gramas de realismo ao Instituto do Património Histórico e Artfstico
Nacional, que vem sempre atrasado. t: como o bombeiro que chega
depois que o incêndio consumiu tudo.
Sr. Presidente, em relação à BR-101, o DNER está sendo tolhi·
do na realizaçilo de obras importantes, como sítios de lazer, camping,
estacionamentos, banheiros, etc., porque o Património da União
resolveu tombar toda aquela ilrea.
Sr. Presidente, amo Parati e lá estou permanentemente, pois sou
r. lho e neto de paratienses. Vejo nos dias de festas da cidade - no
dia do seu padroeiro, OU, então, nus restas folclóricas, porque Parati
uinda é uma ilha cultural neste País, como a festa do Divino Espírito
Santo, resta móvel, realizada no domingo de Pentecostes, c no Sul do
Brusil ntlo existem cssns reminiscências culturais: vejo nesses dias de
fcstus que o Património Histórico c Artfstico Nacional não consegue
articular-se com o DETRAN ou com a Policia Militar. Disso resulta
o mnior contrustc passivei: diante de umu arquitcturn coloninl, um

Cadillac, um Galaxie, um Opala e até um bugg sobre o calçamento
chamado pé-de-moleque. Pó-de-moleque, Sr. Presidente, são as
pedrns salientes que calçam as ruas, c esse nome, no Brasil histórico,
foi udotado nu terminologia municipal e do próprio Instituto do
Património Histórico e Artfstico Nacional. Mediante pequena
providência, como um tclcronemu, esse contraste podcrin ser cvitudo.

O turislll vui u Parati nõo só pela beleza natural que a regii\o
encerra - a montanha c o mur, nu divisa com o Estado de Silo Paulo
- mas pura receber uma aula de Arquiletura barroca, visitando a
Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, de nossa Senhora do Rosú·
rio ou o edifício colonial du Santa Casa, c também aprender um
pouco da História do Brasil.
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-419Entretanto, nesses dias o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional não aparece e resolve- vai aqui, Sr. Presidente,
outra puluvru, que tenho que colocar no vocabulário senatorial infernizar, resolve tumultuar, perturbar a vida da cidade, que tem
uma população fixa, permanente.
Sr. Presidente, essas palavras servem upcnus de preâmbulo, para
se dur, assim, uma espécie de puxão de orelhas no Instituto do
Património Histórico c Artístico Nncíonal. Não é conceblvcl que
dirigentes, ainda vestindo os fraques com cheiro de mofo, niio
compreendam que é perfeitamente possível acomodar-se o passado
com algumas exigências do mundo moderno.
·
Creio que quase todos os Srs. Senadores já tiveram oportunida·
de de ver as maravilhosas fotografias de Parati. Vendo-se aquele
conjunto arquitetônico, é uma espécie de mergulho que se dá na
História do nosso País. E u.EMBRATUR explora muito esse aspec·
to. A EMBRATUR tem recursos c, parece, muitos desses recursos
estão sendo agora encaminhados para o Congresso que a ASTAAmerican Society ofTruvcller Agents, vai realizar na Capital do meu
Estado.
A EM BRA TU R também está fazendo uma coisa errada, no
meu modo de entender, pois pretende acabar repentinamente com a
miséria no Rio de Janeiro. Quer retirar os táxis velhos, quer acabar·
com os· mendigos, quer impedir que as crianças pobres peçam
esmolas. Não pode ser assim.
Sr. Presidente, voltando à situação de Parati, indagaria da
EMBRATUR, que tem apreço especial por aq'uelá cidade: por que,
com áreas disponíveis, nunca imaginou criar um estacionamento
longe da área delimitada pelo Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional?
Espero e confio- aliás, no tempo que espero e confio'- louvo
o patriotismo dos dirigentes da EMBRATUR, mas é preciso que se
sacuda um pouco a poeira do passado, sem prejuízo, evidentcmen·
te, do que está feito, e que deve ser mantido, para que não se impeça,
como está ocorrendo no trecho da BR·IOI entre Angra dos Reis,
Parati e Ubutuba, numa das áreas mais fabulosamente lindas do
mundo: se impeça que o viajante possa, por um instante, acampar ou
fazer um piquenique ou mesmo extasiar-se diante daquela exuberan·
te beleza, e uma dádiva de Deus para com o Estado do Rio, justa·
mente o litoral de Mangurutiba, Angra dos Reis e Para ti.
Deixo, aqui, este meu apelo.
Sei, Sr. Presidente, quando se fala no IPHAN, o p'ssoal antigo
de lá não gosta. Dizem-me depois: "Senador, o Senhor podia ter fala·
do comigo pelo telefone ou ter mandado uma carta". Mas entendi
que deveria trazer este assunto ao Senado~ como ora faço, com um
apelo ao homem inteligente e de extraordinária capacidade que é o
Ministro Ncy Braga, umu vez que o IPHAN está subordinado ao
Ministério da Educação c Cultura.
Tenho, em miios, um editorial, que, evidentemente, não vou ler,
mas peço faça parte do meu discurso.
Sr. Presidente, vou valer-me ainda da inscrição, ou do sorteio,
digamos assim, porque pura mim foi um sorteio falar hoje, o que
representa fazer treze pontos nu Mesa, já que me tem sido di fiei I.
Todos sabem que falo muito, mas sempre no final da sessão.
Devo confessar que, ralar neste momento, me deixa nté um ·pouco
vexado. (; que houve uma pcrmutn generosa, e estou podendo dar
conta de alguns compromissos que assumi com elementos da
ARENA do meu Estudo, como abordar assuntos de interesse da área
que tenho u honra de representar neste Senado.
Sr. Presidente, passando u outro tema, dou ciência da carta que
recebi do brilhante advogado Alexandre Pollastri Filho, de Barra
Mansa. S. S• me fuz uma denúncia grave a respeito de incêndios
provocados, cm pastagens, por empreiteiras que estão construindo a
chamada "Ferrovia do Aço", entre o Estudo do Rio de Janeiro,
Volta Redonda, Minas Gerais c Silo Paulo. (; uma carta muito
expressiva, com esclarecimentos complementares. Vou enc11minhú·la
à Mesa, pedindo que u publique, com a representação anexa, enviada
ao delegado de policia de Burra Mansa, firmada pelos fazendeiros

que tiveram as suas pastagens dizimadas pela falta de cuidado, pela
falta de atenção. Não diria que se trate da ação de piromaníacos,
homens que ateiam fogo simplesmente para ver as lnbarcdas c se
deleitar com esse cspetáculo horrível: a destruição da natur~za. O
documento é firmado por figuras das mais representativas do Dis·
trilo de Quatis, no Município de Barra Mansa, que pedem as
providências necessárias para coibir o abuso, que tem sido
continuado.
Sr. Presidente, além de dar o meu apoio a este apelo firmado por
elementos da ARENA e do MDB, e de solicitar a publicação dos
termos da representação ao delegado de polícia local, depreco a aten·
ção do Exm• Sr. Ministro da Justiça para esses fatos graves que
sucintamente reluto aqui, mas que são exaustivamente tratados na
correspondência a que me estou rercrindo.
Sr. Presidente, como item terceiro deste discurso, que poderia
classificar de caleidoscópio, pediria a atenção do Governador do
meu Estado para as obras que se realizam na área dos transportes de
Barra Mansa c de Volta Redonda. (; uma via cm precárias condições
de tráfego e sem condição nen'humu de melhoramento ou de assistén·
cia. Não roi feita ainda a duplicação da pista, para resolver um
problema que tem ocasionado verdadeiras tragédias, c até mortes.
Pretendo, Sr. Presidente, o asfaltamento dessa rodovia pela margem
esquerda do Rio Paraíba, melhoramento que, no meu modo de
entender, não deve ser retardado.
Tenho ainda outros elementos, que poderia dar ciéncia ao Sena·
do, mas, como há outros oradores inscritos, não quero abusar do
tempo.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCON·
CELOS TORRES, EM SEU DISCURSO:

SUL RECLAMA OBRAS DE
FARIA LIMA
O Sul Fluminense, principalmente Barra Mansa c Volta Redon·
da, estú reclamando obras do Governador Faria Lima, no setor dos
transportes.
Barra Mansa está ligada a Volta Redonda por uma via cm precá·
rias condições de tráfego, saturada pelo grande movimento de
veículos e sem condições de melhoramentos por parte das prefeitu·
ras, pois somente uma duplicação de pistas virú solucionar definitiva·
mente o problema.
O asfaltamento pela margem esquerda do Rio Pnrníba, obra que
em outros governos, foi demagogicamente anunciada, seria outra
opção para acabar com o impasse.
Vamos aguardar as providancias do Governador Faria Lima,
que tem demonstrado interesse cm ver os principais problemas do
interior,

O Instituto do Património Histórico c Artístico Nacional deci·
diu tombar o prédio em que funcionava a Embaixada da Itália, nu
Rua das Laranjeiras. Não tombou, na verdnde, qualquer Embaixada
ou Monumento Histórico. Estando a casa jú destelhadu, sem portas,
janelas c vitrós, e semidestrufda em seu interior - tombou-se, a
rigor, um monte de ruínas.

Este jornal, que de rendeu n preservação do Copncnbnna Pá lace
-obtida através da interferência pessoal do Presidente. da Rcpúbli·
cu - chama u ntenção das autoridades para os excessos
indefensúveis do IPHAN.
O prédio du ex-Embaixada da Itália encontra-se em tal estado
que a entrada ultimamente cru feita pela parte de trás porque pela
frente oferecia perigo. Ameaçava desabar. Não havia nenhuma
condição de habitabilidade, segundo declarações do próprio
Embaixador. E mais: não fossem essas as condições do imóvel, aindn
assim o seu tombamento nilo seria licito nem nconsclhúvel. A causa
de todo episódio purece estar no fato de que os critérios do IPHAN
silo abstratos, subjetivos, proferidos sob entendimento pessoal de
seus gestores. Dir·sc-ia que tal órgilo tem mais poderes que o
Presidente du República. Enquanto este ausculta u opiniilo públicu c
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-420promove medidas de real beneficiou cultura do País, o IPHAN pare·
ce agir movido por estranhos impulsos, adotando providências
exorbitantes ou omitindo-se nus questões fundamentais.
No caso da Embaixada da Itália é forçoso concluir que o lns·
tituto só fez prejudicar a indústria imobiliária - principal fator de
riqueza da cidade, de vez que o prédio existe desde o princípio do sé·
culo e nunca houve a preocupação de tombá-lo. A decisão ocorre
justamente quando o terreno é vendido e nele projetava-se a constru·
çào de residências para dezenas de famílias.
Em respaldo deste raciocínio podemos citar o caso do Palácio
Monroe, considerado pelo Clube de Engenharia como monumento
de arquitetura digno de ser preservado, condenado à destruição com
parecer favorável do IPHAN, não obstante a tradição de ter sido por
muitos anos a sede da mais alta Câmara Parlamentar da República
-o Senado· Federal. Uma vez demolido o Monroe é certo que não
surgirá, em seu lugar, qualquer outra edincação. E nem se argua a
melhoria das condições de tráfego na área, que a existência do velho
palácio nunca acrescentou problemas ao trânsito.
A soma e .o resumo destes dados levam à conclusão de que o
IPHAN, que deveria limitar os seus cuidados aos problemas
históricos e culturais de prédios, cidades e logradouros, atinge e pre·
judicu, com a sua faíta de critério, um setor vital da economia do
Estado.
O Governo não pode deixar de examinar estes fatos e, principalmente, seu alcance e conseqUências. Ainda há pouco o líder da
Maioria, no Senado, recomendou a introdução de modificações na
estrutura do IPHAN. A última palavra deve ser do Ministro da
Educação, é claro, mas aquela iniciativa não nos parece suficiente. f:
preciso pensar nos dirigentes do Instituto que, sem embargo das tradições, encontram-se com o raciocínio distorcido, como um efeito
cuja causa resulta do amplo poder de que dispuseram até agora.
Patrimônio quer parar obras quase concluídas em Parati
Após ter enfrentado problemas- nem todos ainda resolvidoscom a EMBRATUR, IBDF, INCRA, Furnas, Verolme, Secretaria
de Educação do antigo Estudo do Rio, prefeituras e proprietários de
terms, a estrada Rio-Santos, pronta para ser oficialmente
inaugurada, tem agora nova questão: com o Património Histórico.
Em telegrama enviado ao DNER, a direção do Instituto do
Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pediu a imedia·
ta suspensão das obras das áreas de lazer (paradas especiais com estacionamentos, banheiros, camping, etc.), dentro de Parati, Município integralmente tombado pela União, pois as julga "inadequadas".
No•ldade
As áreas de lazer, ao longo do primeiro trecho da Rio-Santos
(Rio a Ubatuba, com 257 quilómetros), estão sendo construídas
com projetas do DNER. Com elas, o Departamento visa oferecer
aos motoristas e acompanhantes um mínimo de conforto, durante
uma parada.
A maior área de lazer situa-se no Km 150, pouco depois de
Mnmbucuba. Estú dentro do Município de Parati e, numa extensão
de quase dois quilãmetros, de frente para a baia dn Ilha Grande, tem
estacionamento, í1gua potável, banheiros, mesas, churrasqueiras e
área de camping,
Uma escadinha de blocos de cimento dú, ainda, acesso à praia.
O uso é livre e grátis. Esta área está identincuda por uma placa Belvederc Araruqunra- e em fase de acabamento. De menor tamanho, nem sempre com todas as fncilidudes, existe outra dezena de
úreus de lnzcr, no longo da cstradn.
Além do Bclvedcre Ararnquara, o DNER est(l concluindo, dentro do Municipio de Puruti, u úrca conhecida como Murililo, bem
próxima du cidade. Dc:stu, numa elevação, u primeiru no sentido de
Ubntuba, pode-se ver todo o núcleo coloninl. As obras do DNER.
no Município, completum-sc com os trevos de Puruti c Turitubu, c
dois postos pnrn a Polícia Rodoviúrin Fcdernl.

!

No telegrama ao DNER, a direção do IPHAN. citando reporta·
gcm do Jornal do Brasil sobre as áreas de lazer nu Rio-Santos, pediu a suspensão âns obras, classincadas, por ele, de inadequadas. O
ponto básico da questão é que o DNER, ao fazer os projetes, nt10 os
submeteu à aprovação do Património.
Como Para ti é integralmente tombado e tem um pluno-dirctor,
realizado pelo IPHAN, qualquer obra depende de sun autorização
prévia. A questão surgiu e uma solução terá de ser cncontradu, ugo ..
ra, de comum acordo, pois as áreas estão cm condições de uso c n estrada aberta ao tráfego regular, embora ainda não inuuguradu.
Mais Questões

Esta questão com o Patrimônio vem apenas engrossar o rol de
problemas criados com a construção da Rio-Santos. O primeiro deles foi com a EM BRATU R, que queria aproveitar a área pura desenvolvimento de grandes projetas turísticos, mas a estrada, correndo
bem Junto ao mar, para ficar mais barata, cortaria ao meio vários
deles.
Um grupo português pediu uma variante, em Mumbucabn, c o
DNER concordou em fuzô-la, desde que sua construção fosse paga
pelos interessados. Nu época, a variante custaria cerca de CrS 40 milhões, num cálculo feito a grosso modo pelo Departamento, que nem
chegou a uma proposta concreta, pois o grupo desistiu logo.
Com o IBDF, u Rio-Santos tem problemas até hoje, pois seguindo sempre o traçado de menor custo, numa região de terrenos
em decomposição, sua construção causou grandes danos à nora
cm todo o litoral Sul do Estado do Rio. O DNER pouco fez para sua
recomposição, além de plantar muito capim e grama, que cobrem os
cortes.
ComFurnas
Com a Centrais Elétricas de Furnus, que está construindo a usina nuclear e tem uma vila residencial perto dela, a questão nüo foi
resolvida, em âmbito judicial, embora o pedido de indenizuçáo por
dunas volte-se agora contra uma empreiteira. Antes, Furnas tinha
impetrado recurso contra o DNER, diretamente.
Com o INCRA, existem problemas de desapropriações de terras
c dcfiniçlio de propriedades, o que envolve também pessoas 11sicas.
Durante a construção, escolas localizadas no truçado da estrada ti·
veram de ser destruídas. Com a Verolme ocorreram problemas, depois resolvidos, com o traçado junto aos estaleiros, em Angra dos
Reis.
Nunca uma estrada apresentou, para o DNER, tantos problemas. Discute-se, ainda, sua importâncip., tendo em vista os custos. da
ordem de CrS 5 milhões SOO mil por quilómetro, agora que está
prontn para a inauguração, ainda sem data certa. o que pouco
importa, pois recebe trúfego regular desde dia 20 do mês passado.
Barra Mansu, 26 de agosto de 1975
.limo. Sr.
Scnmlor JOÃO BATiSTA DE VASCONCELOS TORRES
NíTERÓI- RJ

Meu cmo Senador:
Em complemento ao infcio de conversa que tivemos ontem, nas
comemorações do I• Aniversúrio do Pronto Socorro Municipal, que·
se honra com o seu valoroso nome, e que espero tcnhu sido desenvolvida pelo nosso Roberto Bt~lbi, encicntc Prosidcnte do Sindict~to
Rurt~l, estou lhe mandt~ndo os inclusos elementos.
Por eles, você verll que o incêndio provocado nos imóveis ruruis
cm Quutis foi de nltns proporções, Estamos contundo, os utingidos
pela calamidade, com seu vigoroso e destemido apoio, principalmente levundo o fato no conhecimento das autoridades udministrativns
comp~o:tcntcs.

Aguardo o obséquio de umn rcspostu sua.
O jornt~l ·:o Sul-Fluminense", uqui editndo, publicou no seu
último número a noticia de que n Subsecretaria de Edições Técnicas
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-421do Senado Federal vem de lançar o quadro comparativo anotado do
Código do Processo Civil, cm 2 volumes.
Gostaria de ter essa obra, e lhe peço que me envie, por obséquio,
como adquiri-la.

Recomendações de Anaméliu c minhas a vossa família.
Cordial abraço do velho amigo e constante admirador, Alexan·
dre Pollastri Filho.
Esclarecimentos Complementares:
I -O incêndio é atribuído, como é público e notório cm Quatis, a empregados da PRO ENG E- firma empreiteiro da construção
da Ferrovia do Aço- quando em serviço.
2- Foram queimados cerca de 120 (cento e vinte) alqueires geo·
métricos dt: matas, pastos e culturas, além das cercaS, cncanum'cntos
dc'água, etc.
3- Os prejuízos são uvultadíssimos e suas conseqUências se
projetam no futuro, com graves danos. pata os proprietários rurais,
já atingidos por uma seca inclemente, pelo encarecimentos dos insu·
mos aplicados e pelo preço deficitário do leite,
4- Seria muito conveniente um apelo, por via parlamentar, ao
Ministro dos Trunsport,es e ao Presidçnte da ENGEFER, no sentido de que façam a PRO ENG E indenizar os proprietários, pelo me·
nos parcialmente, dos graves danos que sofreram. E mais que disci·
plinem a ução das companhias empreiteiras na construção da Fer·
rovia do Aço pura que respeitem as propriedades rurais e lhes
causem os menores inconvenientes possíveis.
S- Recentemente, em Minas Gerais, o Ministro dos Transpor·
tes declarou, de maneira muito simpática, que tinha ido lá para cuidar das indenizuçõcs devidas aos proprietários cujos imóveis estão
sendo atingidos pela construção daquela ferrovia. Que igual atitude
tenha pura com a gente do Estado do Rio, dedicado à produção agro·
pecuária.
6 -Subido é que as companhias empreiteiras praticam, costumeiramente, os maiores absurdos nas propriedades em que traba·
!hum, atemorizando os tímidos proprietários rurais.
7 - Os fatos estão esclarecidos na inclusa cópia da representação dirigida, pela quase unanimidade dos fazendeiros atingidos pelo fogo, pois que só faltam ainda 3 (três) deles subscreverem-na,
dirigida à autoridade polkial pedindo a abertura do competente
inquérito,
limo, Sr. Dr. Delogado de Polícia de Barra Mensa-RJ.
Luiz Carlos Guedes, Muurilio Xavier, José de Sá Carvalho,
Antonio Carlos Pereira Sampaio, Savério José Davino, Eduardo
Benedito Leite Sampaio, Alexandre Pollastri Filho, Lupêrcio
Rodrigues e Hyeróclio Virgílio de Carvalho Barros, este viúvo, os
demais casados, todos brasileiros, proprietários, residentes neste Mu·
nicípio, infra-assinados, assistidos de seu advogado, Wilson de
Oliveira Filho, vêm apresentar a V. S•, com o devido respeito, esta
Representação, pura a dcvid: apuração de fato criminoso, pelos
seguintes motivos:
1. Nu última sexta-feira, dia 22 do corrente mês, cerca de 11
horas em diante, as propriedades rurais dos representantes, situadas
no distrito de Quutis, deste Município, foram atingidas por violento
incêndio, que lhes causou seriíssimos danos, pondo cm perigo a vida
de vários deles ode seus empregados;
2. O incêndio teve início na fazenda do representante Savério
José Dunivo, colocado por empregados de terceiros - companhia
empreiteira, que trabalha no local -, 11 revelia do mesmo pro·
prietilrio, estendendo-se, rápida e violentamente, nesta l:pocu de seca
intensu, pelas propriedades dos demais c de outros proprietários
vizinhos.
3. Os danos causados ao património dos representantes foi de
grunde vulto e de conseqUéncius imprevis!veis, em face da longa estiugem que se observa nu região,
4. Ffcuram eles, ussim, privados de pastagens pura o seu gado
vncum, cuvulnr c muur, com perda totul, em alguns casos. Essa des-

traição das pastagens atingiu aos imóveis rurais de todos os rcpresen·
tantes; sondo que ainda Antonio Carlos Pereira Sampaio, Savério
José Davi no, Eduardo Benedito Leite Sampaio e Alexandre Pollastri
Filho tiveram queimadas matas em suas propriedades.· Muurílio
Xavier sofreu inci:ndio nu quinta parte do seu cafezal cm formação,
perdendo cerca de 2.000 cafeeiros. José de Sá Carvalho, Lupércio Ro·
drigues e Alexandre Pollastri Filho tiveram destruidos seus cana·
viuis, que serviam de alimento para o seu gado.
5. Em lace da exposição ora ·feita, da cnorma repercussão pura
o património dos representantes, do grande perigo a que ficaram ex·
postos alguns deles, seus empregados e seus animais vêm requerer a
V, S• que se digne instaurar o competente Inquérito Policial para
apuruçi1o dos fatos c dos culpados, nu forma do art, 250 e seu§ 1• _
ll,h.
6, Querem ainda acentuar a V. S• a enorme perda de suas
carcus divisórias de propriedade vizinhas c internas, além de árvores
frutíferas, cupineirus, materiais para construção, tubos para água, encanamentos, bambual, adubo orgánico, tudo cm elevadíssima
quantidade e grande valor.
7. Por isso, requerem ainda a V. S• que se digne determinar a
re~tlizução de uma vistoria no local, imediatamente, de vez que necessitam tomar providt:ncias para minorar seus gravíssimos prejuízos, com o refazirnento de cercas, capineiras, abastecimento de
{tgua,.etc.

S. Acontece que alguns dos representantes tê:m seu gado
vacum upenhudo aos Bancos de créditos oficiais, c não dispõem,
ugor~1. de meios para a sua manutenção, o que agrava a situação.
9. Requerem, por isso, que V. S• se digne determinar as medidas neccssúrias, na forma desta representação.
Termos em que, pedem deferimento.
Burra Mansa, 25 de agosto de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- O pedido de V. Ex•
scrú atendido.
Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex• não está presente,
Tem a palavra o nobre Senador Dinartc Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem re•ísão do orador.) - Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Ontem, tive oportunidade, numa audiência com o Ministro Rangei Reis, de levar a S. Ex• problema da mais alta importáncia para a
economia norte-rio-grandensc.
Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da desapropriação de
terras no Vale do Açu, sem dúvida alguma, um vale seco, das mais
férteis terras de todo o País.
A S. Ex• tive oportunidade de esclarecer a apreensão que todos
nós, rio-grandenscs do norte, estamos tendo em relação ao comportamento de seu Ministério, ao promover a desapropriação daquelas
terras, o que significa dizer o afastamento de uma população - a
mais densa por área ocupada, talvez, de todo o País, pela fertilidade
do seu solo, pela localização, do Vale do Açu, pura o meu Estado o
grunde celeiro com que os norte-rio-grundenses vê:m contundo ni\o
só nos anos abundantes, mas, atê, nos anos mais escassos, ou seja,
nos :mos secos,
A desapropriação das terras no Nordeste, nos açudes ati: agora
construídos, vem sendo rcita por critérios ainda pouco rccomcndúvds, Desta tribuna reclamei, várias vezes, a desapropriaçãO de outras
áreas cm açudes, há dezenas de unos construídos na minha regino, como os Açudes, Ituns, Sabugi e outros, cujas terras somente agora foram desapropriadas, eu preço insignificante.
Recebi u promesSll do titular do Ministério do Interior de que
irú, pessoalmente, não só visitar aquela área, como recomendar c
orientar o processo de desapropriação, que se realizará com o
pugumcnto do preço justo àqueles que, duruntc taÕtos unos, vém
trubulhundo c enriquecendo u economia do Rio Grande do Norte.
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O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte) - Permite
desta vez, teremos um comportamento diferente, não só pelo que sig- V. ~x• um aparte'!
nifica para a população que ocupu aquele vule mas, sobretudo, para
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)a economia do nosso Estado,
Pois niio, nobre Senador.
Se verificurmos que grundc parte da populução norte-ríoO Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Condegrundcnse i: abastecida pela agricultura duquclu região, chcguremos
à conclusão de que a situação cstú a exigir a adoçiio de procedimen- no a desapropriação das terras do Vale, porque são minipropriedato diferente, quando da desapropriação definitiva do solo pertencen- dcs, minifúndios, que, realmente, não vão dar oportunidade a seus
te ao Vule do Açu. Lii, a populuçiio prejudicada serú não apenas proprietários, pelo que vão receber, de comprarem outras glebas.
aquela que cuida da agricultura, mas a outra, que dela recebe o Eles niio querem vender as terras. Ali foram enterrados os seus
necessário à sua munutençiio. Se fizerem u desapropriação dentro do ancestrais, ali eles vivem, trubalham e produzem. E a indenizaçao, a
sistema adotado nu outra região, relativamente aos açudes ser feita pelo Governo, é numa importância ínfima, que· não vai dar
construídos à terra irrig{tvel, teremos, fatalmente, um ano ou dois de oportunidudc àquele proprietário, àquele minifundiârio de comprar·
sua agriculturu perdidu, porque procedem às desupropriuções e, novas terrus. Dai porque ucho desaconselhável a desapropriação. O
posteriormente, constroem os canais de irrigução, Em a&<im ocorren- Governo podcrú, muito bem, fazer todo o sistema de irrigação, dando, t1 economia nortc-rio·grandense sobrevirá, inevitavelmente, do oportunidude àqueles que jâ são proprietários, de continuarem
um prejuízo muito grunde, mut;, rePito, confio nas providências do nus suas glebas. Desupropriar para entregar a quem aquelas proMinistro Rungel Reis, de que estudará o problemu, e o equacionará, priedades'! Não é o Governo que vai dirigi-las. Sou a favor de o
inclusive orientando pessoalmente os trabulhos de desapropriaçüo Governo dirigir us terras do Amazonas, onde terá que ser feita uma
do Vule do Açu.
ocupação cm termos racionais. Mas, no Nordeste, onde as terras silo
Este, o registro que faço, mais para elogiar a atuaçiio e minifundiárius, não. Pura o Amazonas, defendo que o Governo
compreensão do Ministro Rangel Reis do que mesmo pela minha continue com as terras públicas, que elas continuem na. mão do
preocupução de norte-rio-grandense e representante do seu povo Governo, porque, se o Governo ceder essas terras a grupos podenestu Cusa do Congresso Nucional.
rosos, economicamente falando, eles não vão exPlorar o Amazonas
Sr. Presidente, tenhO u certeza de que, na situação atual, a Revo- em termos racionais, vão explorá-lo ·em termos de lucros, prelução, que adotou o sistema da indenização à vista, uma vez feita a datoriamente. Admito uti: pura o Amazonas a possibilidade de se insdesaproprim;ão, atenderá ao nosso apelo, uma vez quC, desta vez, tituir os klbutz cm termos brasileiros, 'para que seja o Amazonas
não só i: o dinheiro necessário àqueles que se despojam da sua explorado pelo próprio Governo através da doutrina cooperativista,
propriedude mas sobretudo a maneira de se processá-la para que cm termos de klbutz, pura que se possa fazer uma exploração
aquela terru, aquele solo niio interrompa a produção, tão carente a racional, Mus, quanto ao problema do nosso Vale do Açu, desaprotoda u economia nortc-rio-grandcnse.
priando aquelas terras, tirando de lã o agricultor que nasceu ali e que·
Ficam aqui o meu registro e a confiança que tenho no Ministro ali tem enterrado os seus parentes, para jogá-los em outras terras, eu
Rangel Reis, de pessoalmente, dirigindo e orientando, certamente perguntaria: para quê? Poderá ser feito o projeto sem desapropriar,
faril o melhor que puderem beneficio de nossa Região.
sem pôr paru fora o proprietário. Aí é que está a diferença de nosso
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permite pontn de vista. Muito obrigado a V, Ex•
V. Ex• um aparte, nobre Senador Dinurte Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte) Com muito prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Congratulo-me com V. Ex•, porque, nu realidade, a desapropriação das terras do Vale do Açu é inoportuna. O grande problema hoje, do Brasil.
é a crescente corrente migratória, esvaziando os campos e criando os
problemas cudu diu mais sérios nas grandes urbes, como São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Depois, a desapropriação dessus
terras e do Vale do Açu tem, como principio, a erradicação da
curnaúba um v!i!rdadciro crime, porque ela leva vinte c três anos para
produtir c precisamos não só da cera dela extraída como dos seus
derivados. Não podemos, absolutamente, concordar com essa
dcsupropriução, que romcnttlrá intensivamente, u corrente migratória para as grundcs urbes, criando o problema do esvaziamento do
interior c, conseqUentemente, a inchação das cidades. Muito obriga·
do.

O SR. DllliARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Agrudcço o aparte de V, Ex•, curo colega pelo Rio Grande do
Norte, Senador Agenor Maria, mas discordo quando condena a
desupropriução. Ela será obrigutoria mente feita, desta tribuna, eu e
V. Ex• não temos feito outru coisa senilo nos dirigir ao Governo Federal, sulidtundo que se fuça u irrigução nos nossos vales secos, E,
inegavelmente, o Vnlc do Açu é o que melhor se presta il irrigação em
tudu u úrcu sccu do Urusil, pois as suas terras - como já disse c
quero repetir- são us mais férteis de quantas possam haver cm ter·
ritúrio brasileiro, porque o Vale do Açu representa quase o coletor
<.lus tcrrus nobres do Seridó, da minhu regíUo, onde, d~:vido uo seu t~:r·
ritllrio ucidentudo, us cnxurrudus currcgum oquelus terras mais
nobres que vii o licanJo pelo vale- daí u fertilidade do seu solo.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do1Norte)Sem dúvidu nenhuma, nobre Senador, as terras desapropriadas
voltarão à mão dos trubalhudores. Não serão desapropriadas para
ser abandonadas; uo contrário, serão desapropriadas para ser ocupadas, mus tccnicumente, pura que a sua producilo se multiplique c
pura que aquela população, que vive trabalhando, secularmente,
naquclu região, possa ter melhores horizontes, inclusive educando os
seus filhos ncssu escola para que amanhã possam, profissionalmente,
tHI agricultura, dar melhor rendimento, lucrativamente para si c
economicamcntt: puru o nosso Estado,
O Sr. Asenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - Permite
um aparte, nobre Senador'! (A55entlmento do orador.) - No meu
ponto de vista, ucho que as terras poderiam continuar nas mãos dos
proprietúrios que são. minifundiârios, Não .h(l por que desapropriar
as terras tirando-as desses homens. O Governo poderá praticar toda
a tecnologia moderna, fazer todo o desenvolvimento que quer
através do Projeto-sertanejo, continuando o proprietário daquele
minifúndio nu sun gleba, nu sua casa, nas suas terras, recebendo do
Governo u tecnologia, recebendo do Governo a ajuda que realmente·
está a precisar, estú a dcsejur. Tudo isso é correto. O que nilo acho.
correto é desapropriar tirando o dono do minifúndio. A diferença
cstit simplesmente nisto: acho que o dono du terra deveria continuar
1{1,

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)V. Ex• sube que nilo é possível construir canais de irrigação,
"on~truir barragens sem disciplinar u maneira de ocupar u terra. O
que cstnmos ruzcndo - c tt:nho u certeza de que conto com a
soliJnriedudc de V. Ex•- é apelar pura que o Governo pague o preço justo du ternt 110 homem que u está ,ocupando; é pugur o preço
justo c Jar-lhc condições puru continuar trabalhando nu redistribui-
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ção das terras. Este deve ser o nosso comportamento: pedir,
reclumur, reivindicar pura que seja pago o preço justo e, ao mesmo
tempo, nu redistribuição das torras, deixar o homem já tecnicamente
loculizudo, com o seu quinhão, pura continuar o seu trabalho.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Confio cm que isso não venha a ocorrer,
Devo dizer u V. Ex•- c V. Ex• ainda não estava rtcsta Casaque quando se processava u indcnizaçiio pelas irrigações do ltaus, cm
O Sr. Agenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte)- Foi o Caicó; do Sabugi, no Vale do Sabugi, várias vezes ocupei esta tribuque unrmei: o dinheiro que vão pagar nilo dá para o proprietário da na, e pura trutar do problema c também compJrcci a uma rcuniilo,
gleba comprar outra terra, outro minifúndio. Ati: hoje não se pagou, cm Fortaleza, cm que se discutia esse assunto e realmente mostrei cona realidade, o preço no valor exalo. O preço sempre obedece aos mo o comportamento da desapropriação, naquela época, estava
critérios da valorização em termos do que o Governo quer, nunca do prejudicando o proprietário.
que o proprietário deseja. Dai, Senador Dinartc Mariz, a diferença:
Sabemos que a nossa região é a mais empobrecida e a mais
se ele não recebe o preço justo pelo qual V. Ex• está se batendo c ingrata pura a agricultura, talvez no mundo inteiro, se analisarmos o
pelo qual há muitos unos me bato também, aonde esse homem vai problema chegaremos à conclusão de que, apenas, 20% da nossa
comprar nova gleba? Com aquele pouco dinheiro não tem condições terra são agricultáveis; e 80%, de tabuleiros pedregosos, que nada
produzem.
de comprar outra e, conseqUentemente, vem para as cidades maiores,
Então a desapropriação era feita exclusivamente naquele pedaciO SR. DINARTEMARIZ'(ARENA- Rio Grande do Norte)nho
úmido
e os tabuleiros não eram indenizados.
Vamos connur na palavra do Sr. Ministro do Interior, que se comNo simpósio a que compareci, em Fortaleza, a argumentação
promissou comigo não só de pagar o preço justo, mas de olhar, tambi:m, pura o problema social, pois que esse é que nos interessa, a to- que tive oportunidade de externar perante o então Dirctor do
dos nós rio·grandcnscs·do-nortc. E na disciplinação que ele vai dar à' DNOCS o Dr. José: Lins, que hoje está dirigindo a SUDENE redistribuição das terras, ter presente o homem que ali já trabalha c a S. S• me deu toda a razão e mandou incluir, na desapropriação, tam·
esse homem transmitir, igualmente, uma educação melhor, para que bi:m aqueles tabuleiros que ncavam sem nenhum valor para os
seu trabalho seja mais propício à sua renda e à economia do Rio . proprietários, Creio que no Açu a situação é diferente, como liz ver
mesmo ao Sr. Ministro, ontem, nu palestra que com ele mantive.
Grande do Norte.
No Açu, todas as terras são agricultáveis, não só aquelas do
O Sr. Ageno.. Marla (MDB- Rio Grande do Norte)- Estive vale, mas também as outras que licam mais afastadas, c que são
no Vale do Açu há dois meses e observei que são duas as preocupa- tabuleiros que podem produzir qualquer tipo de agricultura. Portanções do homem daquele Vale: a primeira, de não receber a paga to o caso do Açu é: social. Por isso, antecipei-me no entendimento
justa pela gleba e, a segunda, para onde ele vai, ele que nasceu e se que procurei ter com S. Ex•, o Sr. Ministro Rangel Reis, c S. Ex• r,.
criou ali.
cou absolutamente convencido com minha argumentação, c me
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte.) garantiu que iria, pessoalmente, verificar e orientar as desapropria- Logicamente, ele não vai precisar sair do Vale do Açu. Se a terra é ções daquele Vale.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
redistribuída, lhe será também propiciada a continuação do seu trabalho. Não vai haver necessidade da sua retirada do selar cm que
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Elplrlto Santo) - Sr. Preestá trabalhando. O de que precisamos é: solicitar, como nz, ao
sidente, peço a palavra como Líder.
Ministro do Interior, Sr. Maurício Rangel Reis, que me assegurou
que vai se comunicar com o Governador Tarcfsio Maia, profundo
O SR. PRESIDENTE (Wiloon GonçaiYes) - Concedo a pala·
conhecedor do nosso Estudo, da sua economia e ati: da região onde vra uo nobre Senador Eurico Rczendc, como Lldcr.
está encravado o Vale do Açu, para que, com esse entendimento, a
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo. Como
União possa, amanhã, indenizar corretamentc o homem, pagandoLíder, pronuncia o seguinte dlseurso, Sem revlsio do orador,)- Sr.
-lhe o preço justo de sua propriedade. Conno na palavra do Ministro Presidente e Srs. Senadores:
c conno, sobretudo, porque já verincamos um comportamento difc-.
Na sessão de anteontem, o eminente Senador Franco Montara
rente neste período revolucionário. Antigamente - V. Ex• tem ra- deu notícia à Casa de prisões vcrincadas no Estado do Paraná,
zão - se desapropriava c não se pagava; agora não, agora se chegando mesmo a alegar a existência de um passivei scq!Jéstro da·
desapropria e se paga imediatamente. Ninguém deixa de receber o quclas pessoas. A Liderança da Maioria, como sempre, diante da
necessário pagamento de sua terra desapropriada. Este tem sido o importância do fato, sobretudo da gravidade da noticia, prometeu,
comportumcnto da Revolução: jamais fazer desapropriação sem que oportunamente, trazer os necessários esclarecimentos. ~ o que prc·
u indenizução seja imediata. Tenho a certeza de que todos nós, h:ndemos fazer, exuminundo, porém, uma preliminar, que deve se1
inclusive V. Ex•, temos esta preocupação, porque o Vale do Açu im- esclarecida. E esse esclarecimento é: tanto mais fácil quando se tem n
plica numa situação social da qual o Governo não se pode distanciar, certeza de que fatos iterativos o comprovam.
tul n quantidade de habitantes daquele Vale e, sobretudo, o que ele
As autoridades ligadas à segurança interna do País, quer cm ter·
representa na economia nortc~rio-grundcnse.
mos de Forças Armadas, quer de Policia Federal, no cumprimento
Fica aqui o meu registro.
dos seus devores c das suas tarefas, não adotam nenhuma dirctriz de
discriminaçuo ou de facciosismo: a aplicação dos Atos Institucionais
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador vem revelando que gregos e troianos são atingidos pelas medidas
Dinurtc Mariz, só este aparte para complementar. (Assentimento do expurgutórias.
orador,) Nu região de Caicó, no uno passado, foram desapropriadas
Nenhum dos Governos da Revolução, que se vêm utilizando
ulgumas glebas c nu região de V. Ex•- que é também u minha- o dos instrumentos de cxccção, procurou, no excrcfcio desses poderes
Scridó, ninguém ncou satisfeito com o pagamento cm termos deva- revolucionários, pesquisar, previamente, a origem ou a nliação pollti·
lor. Se ncontcceu isso na região de Caicó, onde os proprietários fo· co-purtidi1ria do elemento atingido ou indiciado. Isso me parece que
ram obrigados a utendcr u umu vcndn forçada, - eles não queriam u é ponto manso e pacinco. Nilo poderia a honradez dos Governos
dcsuproprinção e não licurum satisfeitos - porque vamos achar Revolucionários ter. cm vista posições partidárias no cumprimento
ugorn, que os do Vule do Açu irão ncur satisfeitos? Deus permita que de suas tarefas, cm obséquio do interesse nacional que representa, so·
o Sr. Ministro Rnngel Reis tenhu condições de cumprir com u palu- brctudo nu sua própria segurança. Ou! por que a insinuação de ai·
vru cmpcnhudn. Mns o que temo i: que centenas de pequenos guns purlumcnturcs - não desta, mas du Casa congénere, - no
ngricultorcs do Vnlc rccebnm umu quantia fnnmu, c nqucm jogados, sentido de que se procurou atingir elementos da honrada Oposição,
murginulizudos cnlim. Muito obrigudo u V.Ex•
quundo nos encontrumos nns ccrcnnius dus convenções dos dois
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tos. A isençilo e " imparciulidllde do Governo e dos agentes du suu
:rutoridade estilo plenamente, repito, comprovados em todos os fatos que desse gênero se Vt:m vcrilicundo no Pars.
Agora, Sr. Presidente, ternos umu nota oficiul baixuda pelo
General-de-Divisilo Sumuol Alves Corroa, Comandunte da V Região
Militur, cm cuju jurisdição se verilicaram aquelas prisões c, jamais,
uquch:s seqUestros.
Eis o texto da nota:
"Como é do conhecimento público, diligências realizadas pelos órgãos de segurança, durante o corrente uno,
culminaram com u captura de elementos engajados em 'atividadcs de natureza subversiva em vários estudos da federação, bem como ensejavam o levuntumento de dados rela·
cionlldos com a utuoção legal e clandostina do proscrito Par·
tido Comunista Brasileiro (PCB).
Tais dados acrescidos de outros já oxistentes nos órgãos
de segurança da área, se constituíram em ponto de partida
puru o aprofundamento das investigações, que resultaram na
prisão, nos últimos dias, de vários suspeitos de pertencerem
ou de estarem ligadçs à cúpula da subversão no Estado do
Paraná.
Pode estllr certu a família paranaense de quo as ações em
curso visam a gurantir a sua tranqUilidade e a ordem indispcnsúvel ao trabalho prol1cuo, fatores imprescindíveis ao pro·
grcsso de nossa. pátria. Ademais, vem sendo- e continuarão
a ser - conduzidas, respeitando-se a pessoa humana,
obedeccndo-so a lei e somonte nos casos impostos pela
segurança nacional.
Cabe agradecor a atuação dos meios de comunicação
social, que, cm nenhum momento prejudicaram as diligôncius.
Curitiba, 17 de setembro de 1975. Assinado gen. div.
Samuel Alves Correa- Comandante da 5• RM".

minuriu que fosse procedida sua leitura na sessão de amanhã, na
Hora do Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Mesa pode rece·
bcr o projeto, mas V, Ex• não tinha direito à palavra apenas para
essa solicitação. Poderia mandar o projeto à Mesa c ela o
encaminharia paru ser lido na sossão de amanhã, nu Hora do Expe·
dicnte. Não se trata propriamente de uma questão de ordem.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro)
-Muito gruta pela atençiio de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Leite Chaves como Líder.

Concedo a

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Parand. Como Llder, pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Registrando apenas o aspecto tardio do pronunciamento da
Maieriu, nesta Casa, a Oposição agradece as informações prestadas.
Entretanto, Cflmo os jornais do País noticiaram, com grande
amplitude, sobretudo O Estado de S. Paulo, os fatos determinantes
do alvoroço no Paraná não se relacionaram diretamente com as
prisões - elas estão sendo comuns no Pais - e sim com n maneira
pela qual elas foram porpetradas.
Sr. Presidente, a quase totalidade dos seqUestrados foi de
elementos do MDB.
Londrina é a terceira cidade do Sul do País. Depois de Porto
Alegre c Curitiba, é a cidade mais importante dos dois Estados
sulinos ...
O Sr. Eurica Rezende (ARENA -Espírito Santo)- 1: aí que
eles procuram bem.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- Paran4)- ... Nessa cidade
temos- do MDB- o Profeito, o Vice-Prefeito, quatro Deputados
Federais, tri':s Deputados Estaduais, onze Vereadores e um Senador.
É a cidade onde mais cresceu o MDB. Essa prisão - a primeira
prisão - ocorreu exatamente cm Londrina, em relação ao Presidente do MDB, Dr. Luis Gonzaga Ferreira. Este cidadão vive em
Londrina há ·17 anos, já tendo exercido u Secretaria da Prefeitura c
atividade de advocacia relativamente intensa, e até então nunca
sofreu qualquer constrangimento. Mal acabou de ser eleito Presidcn·
te doM DB, veio a prisão.
Em que circunstúncias se dou ela, Sr. Presidente? A prisão não
se deu nos moldes que a lei estabeloce, ela se deu de inopino, de
surpresa, de sorto a repugnar a população.

Sr. Prosidento, verifica-se que essas prisões reflotiram, pelo
menos, razoável suspeita das nossas autoridades militares.
Nilo se pode negar que, não só no Brasil mas em todo o mundo
c principalmente na América, Latina, a atuação subversiva, principalmente cm termos de Comunismo, é uma constante cada vez mais
croscente. E neste Pais de dimensões continentais, cujos quadros
políticos ainda não se encontram na sua regularidade institucional, a
vigilúncia das nossas autoridados, na área da segurança, é um dever
que, se não for cumprido, corresponderá a um crime de lesa-pâtria.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Permite V.
(Multo bem!)
Ex• um aparte'/
O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paran4) - Gostaria de terO Sr. Leite Chaves (MDB - Parand) - Sr. Presidente,
minar o raciocínio e depois darei o aparte a V. Ex•
pedimos a palavra, como Líder.
Eram sete horas da noito, quando chegaram três elementos, à
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Peço a paisana, numa perua azul de placa particular, à rcsidi':ncia do advopuluvru, Sr. Presidente, peht ordem.
gado. Sua esposa saiu para atendê-los, Indagaram eles pelo
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - V, Ex• tem u causidico. Ela respondeu que o marido não estava c os individuas lhe
disseram sor clientes do Dr. Luís Gonzaga Ferreira, tendo sido
palavru, pela ordem.
recomcndudos aos seus serviços profissionais, inclusive um deles estaO SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro.
va ferido c precisando dar depoimonto num hospital, não querendo
Pela ordem, Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, queria pedir
fazê-lo sem u presença do advogado. Em seguida, chega o Dr. Luis
permissão u V. Ex• pura encaminhar à Mesa um projeto que deveria
Gonzugu: mui ucubu de identificar-se, é agarrado por um deles,
'•r sido enviado em hora húbil, mas não ficou pronto a tompo.
enquanto que o outro lhe joga no rosto uma pistola. Prendem-no e
Perguntaria a V. Ex• se a questão de ordem aqui seria essa_ levum-no viol~ntttmente.
se, passada u Hora do Expediento, V, Ex• poderia recebi':-lo e
Nessa hora a esposa teve um choque, u filha de cinco unos ficou
mundur proceder u leitura na sessão de amanhã.
em estudo de desespero, pois essa é a primeira prisão do advogado c,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De quo se truta, até ultu mudrugada, não se tinha noticia do comportamento dos
ExCelênciu'!
"seqOcstrur.lores". Pois se supunhu que fosse um seqUestro comum.
O Dr. Luís Gonzuga é advogado, hd casos violentos relacionados
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro) com a tcm1nm1uela região e a cidade toda ficou intrunqUilu, porque
-fi um projeto que eu deveria encarninhur à Mesa nu hora devida, se supunhu, .- c não se tinhu idéia de que fosse outro o
isto é, nu primeira parte da sessilo. Nilo tendo sido passivei, comportumento,- que se tratasse de um seqUestro comum, como Us
induguriu se V. Ex• o rccebcriu c com poder de Presidente, deter.. vc1.CS ocorre nnquclu região.

'
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valia de umu hora da manhii, quando os jornais de Londrina
receberam telex da Pol!cia Federal, proibindo a divulgação de
qualquer notícia relacionada com seqUestro, arresto ou dcsaparc·
cimento de pessoas, A partir dai é que se passou a admitir que a
prisão tivesse origem,relacionada com os órgilos de segurança.
Esse comportamento, Sr, Presidente, í: violentador da lei, A
·própria lei fci ta pela Revolução estabelece normas e padrões, E não
há grupo, no mundo, que nilo respeite as suas próprias leis.
O que chocou, mais do que a prisão cm si, foi a maneira como
ela se perpetrou. O homem pode praticar crime, o mais violento
possivel, pode violar direitos, os mais importantes, mas ele tem em
seu favor a lei, no que diz respeito à protcçilo da pessoa, à protc.çào
da dignidade, porque isto não é instituído cm seu favormus cm favor
da colctividude inteira.
Nó·s, Sr. P'i·.:sidente, até ontem estávamos interpretando esses
proc~(Jimentos como violentadores do MDB, como .intimidadores
do movimento legal do MDB, cm franco crescimento, O Paranâ,
pelo menos o norte do Estado, ao sentir que os órgãos de segurança
haviam interferido por aquela forma, teve a idí:ia inicial de que o pro·
ccdimento visava conter o MDB cm seu crescimento, porque ele inci·
dia, exatamcn te, sobre clcmontos do nosso Partido.
E convcncidos estamos, Sr. Presidente, de que os elementos do
Partido Comunista ou que professem idí:ias contrárias ao sistema de·
mocrático silo contra inclusive o MDB, Eles acham que o MDB cstã
escorando a situação, colocando panos quentes, servindo apenas de
intermediário para manter uma situação contra a qual eles se le·
vantam. De maneira que, não temos encontrado razilo alguma, ou
explicação alguma que nos convença da legalidade do compor·
tamcnto desses homens,
·
O Dr. Luís í: um homem extremamente educado c dedicado à
família. Agora, Sr. Presidente, havia um caso seriíssimo em Lon·
drina: o Dr. Luís Gonzaga era advogado de diversos professores
contra a Universidade. Há um choque muito grande entre o Reitor
da Universidade de Londrina e diversos professores, cuja demissão
elc exige. O Reitor, como os jornais noticiaram, í: genro do Ministro
Ney Braga, Ele tem como elemento de sua guarda de segurança
pessoal o chefe do SNI de Londrina, tenente da reserva e professor
da faculdade. Então, supõe-se que o fato esteja ligado a esse patrocf·
nio profissional que o Dr. Luís Gonzaga estava' realizando,
Além do Dr. Luis Gonzaga, foi preso outro rapaz, em Lon·
drina, e em seguida o Vereador Genecy Guimarães. Os jornais noti·
ciaram que o nosso Vereador haveria de suscitar aquele caso da
prisão, na Cámura de Vereadores, e, na hora da sessão, ele não
apareceu. Informou-se que fora preso, também, de maneira es·
tranhn, c levado em um Volkswagen particular.
Tão logo constatamos que eram os órgãos de segurança que in·
terferirum no càso, o nosso Presidente, o Dr. Euclides Scalco, junta·
mente com dois Deputados - José Magiatti Filho e Ninson
Sguurczzi -, fazendo-se acompanhar da esposa da vítima, foram ao
quartel, c o Gcncrnl Samuel Alves Correia- pessoa de quem tenho
as melhores informações, relacionado com pessoa du minha famllia
- ulirmou que o rapaz fora preso pura fins de averiguações, mas que
serin solio tiio logo terminasse a incomunicabilidade, ou tilo logo ter·
minasse o depoimento,
Recebeu distintamente a esposa do nosso colega, até aquele mo·
monto cm estudo de pânico, permitiu-lhe fizesse um bilhete ao
marido e, ulí:m do mais, que lhe encaminhasse roupas que parece ter
recebido.
Sr, l'rcsi~entc, registramos apenas isso: o inopino da prisuo,
Basturiu que unt ddcgudo, um simples delegado, telefonasse, pura
que todas cssus pc-sso.~1s compurecesscm, independentemente de
quulquer outro procedimento, Conhecemos u todos, todos têm
J'nmllius, têm bens patrimoninis, nuo teriam motivo algum pura fugir
urcsponsubilidwle de seus atos.

Agora, o que sentimos naquilo i: que nilo se visava à prisilo, e
sim no tumulto, use criur o receio. Não ·sei até que ponto as autoridades exccutorus da ordem a cumpriram fielmente, de acordo com as
determinações, ou ultrapassuram os limites desse comportamento.
O Estado de S. Paulo de ontem assegurou que eles já estavam
tendo comunicuçilo com seus advogados, já tinha r.ido quebrada a incomunicabilidade, Mas asseguro a·v. Ex•- acabo de receber tele·
fonema do Paraná, do nosso Presidente-, a incomunicabilidade nilo
foi quebrudu, ainda. Esses nossos companheiros estilo detidos, estilo
prcsos. E, cm decorrência disso, advogados que conhecem a atividade do Dr. Luís Gonzaga acabam de impctrar, no Tribunal Superior Militar, uma ordem de habeas corpus para quebrar essa incomunicabilídudc:, mesmo porque, ele, como ndvoRad.o, mcsmo . ql:lc.
perca o contacto com terceiros, não poderá perder com relação à
Ordcm dos Advogados do Brasil.
Dessa maneira, esperamos, Sr. Presidente, que melhores informações surjam, a fim de que o MDB e o Paraná não continuem a
supor que csse comportamento se dirigiu ao Partido, com a finalidade de cercear o seu crescimento, quando todos estão se preparando para atividades de Vereança e de Prefeitura.
Agradecemos maiores informes a fim de que haja tranqUilidade
no nosso Partido.
Muito obrigado u V. Ex• (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- Rio de Janeiro. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
f:, também, e talvez principalmente, na condição de professor
do Colégio Pcdro II que, valendo-me do direito de acesso à tribuna
nestu Casa, uso da palavra neste momento.
Há mais de trinta anos tivemos a honra de ingressar no Corpo
docente daquela veneranda Casd, cujo patrono a Nação comemora,
no próximo dia 2 de dezembro, o sesquiccntenário do seu nascimento.
As nossas atividades parlamentares não nos impedem de
acompanhar a luta cotidiana de seus abnegados professores c
funcionários, bem como a ânsia de aprender de seus 15.000 alunos
cspalhudos pelas diversas unidades e seções.
Conheccmos de perto as atividades daquela Casa de ensino,
cujo nome proferimos com amor, respeito e orgulho, porque nos
consideramos um dos membros da grande família constituída por
todos aqueles que por Já têm passado.
.
De lú saíram estudantes que galgaram a Presidência e a Vice-Pre·
sidéncia da Rcpúblicu, além dos mais altos postos em todos os
Poderes da República. No atual Ministí:rio, por exemplo, são exalunos do Pedro 11 o Ministro de Exército, General Sylvio Frotli c o
Ministro da Previdência, Nascimento c Silva.
Numa das visitas feitas ao Colégio Pedro li, o Almirante
Radcmukcr, no exercício do cargo de Vicc-Presidente da República,
acentuou. em discurso que "vários ex-colegas e contemporâneos se
destucaram como figuras representativas da vida pública, das profis·
sõcs liberais e das demuis outras atividades, formando todos a
grande família do Pedro li. Ao saírem desta Casa conservam um elo
:1bstrato que serve pura identificá-los e que os une onde quer que se
encontrem",

f:., pois, como membro dessa grande família a que se referiu o
Almirante Rudcmukcr, que ocupamos esta Tribuna para realçar a
intensa programuçilo elaborada pelo utual Diretor-Geràl, o professor Vnndick L. da Nóbregu, cuja administração pode ser apontada
como exemplo nos dcmuis diretorcs de estabelecimento de ensino.
Dentre os numerosos fatos a que poderlamos recorrer pura comprovur o t.JUC ulirmumos dcstucnrnos apenas alguns.
A Liga de Defesa Nacional, sociedade criada por Olavo Bilac e
cujo presidente é sempre o Presidente da República, escolheu o Colégio Pedro 11 pura, no corrente uno, abrigar o Fogo Simbólico da Pil-
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considerando que essa Guarda de Honra· se revezava cada hora,
horas do diaS de setembro, permanecendo até às 16 horas do dia 7 ininterruptamente, dia c noite;
considerando que o fato acima pode ser comprovado, porque o
do corrente.
O professor Vandick não somente acolheu a iniciativa da Ligo Dirctor·Geral organizou um dispositivo de controle permanente sob
'de Defesa Nacional, como tambí:m aproveitou a oportunidade pnrn sua di reta fisculizaçilo;
considerando haver sido patenteada a patriótica boa vontade
·despertar entre os alunos o sentimento de civismo. Para isto, deter·
minou o ilustre Diretor-Geral que, durante as 47 horas que ali dos alunos, no sentido de atenderem à convocaçilo feita pelo Diretor·
deveria permanecer o Fogo Simbólico da Pátria, sempre estivesse Geral;
·considerando que esta demonstração de prestar reverência à Pá·
presente uma Guardo de Honro, constitulda por grupos de alunos de
todas as Uni'dadcs c Seções bem como da Faculdade de Humanida· tria é mais do que oportuna nos dias atuais, cm que os inimigos da
aes Pedro 11, que, atê pouco tempo, estava vinculada ao Colégio. Democracia procuram solapá-la, por todos os meios;
Esta guarda de honra se revezava cada hora e nilo houve um segundo
·considerando que a atual situação do Brasil foi muito bem anali·
sequer, quer durante o dia, quer durante as duas noites, sem que sada pelo Comandante do 11 Exército, General de Exército Oscar
alunos do estnbelecimento, devidamente uniformizndos, ali estives· Luis da Silva, cm pronunciamento feito para encerrar a Semana da
sem. Foi belo exemplo de civismo, que surpreendeu e emocionou os Pátria, o qual proferiu palavras oportunas c patrióticas, sobre as
próprios membros da Liga de Defesa Nacional, que não esperavam quais todos. os brasileiros amantes da Democracia c contrários à
implantação do comunismo devem meditar;
tamanha demonstração de reverência à Pátria.
considerando que a leitura de alguns tópicos do aludido pro·
Na hora em que atletas deveriam conduzir o Fogo Simbóttco aa
Pátria para outro local, o professor Moncrat, membro da Liga de nunciamento pode servir de advertência a muitos brasileiros de boa
,Defesa Nacional, incumbido de verificar se a chama continuava a fi:, que não tenham meditado no problema, tornando-se pois oportu,
arder tninterruptamente, prQclamou ,que, na .madrugada do dia 6 de no transcrever abaixo alguns deles:
setembro, por volta de uma ou duas horas, se dirigiu para o local. c
"A subversão está, por enquanto, apenas controlada,
encontrou, firme, em posição de sentido, a guarda de honra,
mas os subversivos continuam soltos.''
constitulda de alunos do Pedro 11. E acrescentou que, enquanto
"Maus brasileiros, de fora e de dentro do Pals, promo·
conversava com os alunos, observou que, a poucos metros do local,
vem
uma guerra psicológica, visando a desorganizar o Brasil
se encontrava o próprio Dirctor-Gcral, o professor Vandick L. da
soéial, politica, econômica e administrativamente, com o
.Nóbrega, o qual, por ele interrogado sobre a sua presença naquela
objetivo de derrubar a democracia e implantar o comunismo
hora, ouviu como resposta o seguinte: "é do meu dever não me
no Brasil."
afastar de meu Gabinete, enquanto aqui permanecer o Fogo
"Esses maus brasileiros, com o apoio de seus·simpatizan·
Simbólico da Pátria. Com isto, não somente darei o exemplo aos
·tes e servindo-se dos inocentes úteis, distorcem os fatos,
alunos, como tambí:m verificarei se as minhas determinações estilo
silenciam sobre as realizações positivas, fabricam o exploram
sendo cumpridas, pois, a cada hora, venho verificar se tudo está
meias verdades, em uma Verdadeira gUerra psicológica que Vi•
correndo normalmente. Na hipótese de um imprevisto impedir o
sa a condicionar negativamente a opinião pública e a criar no
comparecimento de todos os escalados c o'cansaço não permitir que
povo brasileiro a frustração, o descrédito nas autoridades c
os alunos da hora anterior dobrem a obrigação, o próprio Diretor·
no regime, o descontentamento e um sentimento de revolta
Geral assumirá o posto, para que a chama ardente, que simbolica·
contra os poderes públicos coastituldos."
·
mente representa a Pátria brasileira, não fique só," E acrescentou o
"Todos
nós,
brasileiros,
sem
medir
estorços
e
nem
professor Monerat que o esplrito clvico dos alunos do Colégio Pedro
sacrifício, temos o sagrado dever de manter a nossa Pátria cm
11 fez com que a hipótese admitida pelo seu Diretor-dcral não ·se
ordem e com o progresso, para podermos entregá-la mais
concretizasse, mas isto não diminuiu o belo exemplo c!vico por ele
democrática, mais desenvolvida, mais livre, mais tranqUila c
demonstrado.
Coni ci objctivo oe realçar c estimular. o procedimento "dôs
mais reliz aos que nos sucederão."
alunos, o professor Vandick baixou uma Portaria, na qual tece
considerando que o procedimento exemplar c patriótico dos alu·
considerações ao sesta dos alunos, como também transcreveu
nos que .integraram a Guaraa de Honra deve ser amptamcntc divul·
oportunas palavras da Ordem do Dia do ilustre Comandante do III
guao entre os seus Colegas;
Exí:rcito, General;de·Exército Oscar Lu!s,da Silva,
considerando ser uma obrigação do Dirctor·Gcral proclamar a
Esta Portarta, que foíÍida cm toda. as turmas de todas as Unida·
dcs e Scçõcs do Colégio, contém os . nomes dos atunos que colaboração recebida para servir de estimulo aos que a proporciona·
.ram c de exemplo aos demais;
constituíram as Guardas de Honra. c é do seguinte teor:
considerando que a· atitude dos alunos do Colégio Pedro 11 e o~
da Faculdade de Humanidades Pedro 11 honra as tradições gloriosas
MINJST2RIO DA EDUÇAÇ~O E CULTURA
desta (;asa, que tão relevantes serviços tem prestado à educação, à
Colnlo Pedro 11- Dlretorla-Ger•l
•.cultura e à Pátria Comum;
Portaria n' 133, de //.de serembro de 197S.
considerando ser justo dar toda a divulgação à obra patriótica
empreendida
pela Liga da Dercsa Nacional.
O Dlrctor-Gcral do Colégio Pedro 11, no uso de suas atribuições
legais e ex •1 do que dispõe a létra Qdo art. 35 do Rcgulamento·Ge·
rui baixado pela Portaria Ministerial n• 597, de 28 de agosto de 1968;
considcran<:fo que em Portaria n' 130 de 1• de setembro corrcn·
·te roram baixadas normas para que os alunos de todas as Unidades e
Scçõcs deste Colégio reverenciassem o Fogo Simbólico da Pátria, tra·
zido para esta Autarquia por iniciativa da Liga dá Defesa Nacional,
havendo uqui permanecido desde às 17 horas do diaS até'ils 16 horas
do 'diu 7 de setembro corrente;
cansiderundo que durante as quarenta e sete horas, em que aqui.
permaneceu o Fogo Simbólico da Pátria não nouve Utn segundo se·
quer cm que não houvesse guarda de honra, constituida de, pelo me·
'Dos, quatro alunos, devidamente uniformizados;.

Resolve:
Art. I• Elogiar os alunos abaixo relacionados, os quais, cm
grupos c sucessivamente, montaram guarda para reverenciar a Pátria
brasileira, simbólicamentc representada na pira, que, dia c noite,
aqui ardeu durante quarenta e sete horas:
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Unidade Frei de Guadalupe
Dia5·9·75-171ls 18horas:
Vunja de Lurdes Medeiros -1• MC
Daisy Figueiredo Campos- 2• MJ
LúciuEiena Esteves- 2• MJ
Ncviton da Silvu Olfvio- I• MG

i
!

i
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-427Múrcia Suam i Chaves Coelho- 2• MH
Cristina Domingos de Sousa- 2• MH.
Unidade Bernardo de Vaoconcelos
Diu 5·9-75- 18 às 19 horas:
Elmur de Sunt'Ana Monsores- 2• CC
Fábio Girão de Freitas- I• CA
Hermes Afonso Guimarães- I• CA
Eduardo Marques do Amparo- 2• HA
Ricardo Chafic Haddud- 2• CC
Gilberto Torres Neto- I• CA
Sérgio Ricardo Genésio de Lima- I• CA
SeçioNorte

Diu 5·9· 75- 19 às 20 horas: .
Marcos dos Santos de Magalhães- go 1-1• Turno
Rosane Teixeira dos Santos- 8• I- I• Turno
Salvatore Antonio Armentano- 8• 1- I• Turno
Avanir da Silveira- 8• 1- I • Turno
Rosángela Ramos Gomes- 8• 1- 1• Turno
Maria Crislina Correu da Silva- 8• 1- I• Turno
Fahupe

Dia 5·9-75 -20 às 21 horas::
Benilo Juarez Nunes Bueno- 11 Fi
José Everardo Cosla- li Fi
José Roberto Sobreira Pereira- li Fi
Maria José da Silva- 12 L
Nádia da Câmara Vieira- 12 L
Alice Maria Rosa deOiivcira-12 L
Lúcia Helena Jordão Moreira-1001 CB
Francisco A. Oliveira Cuvalcanle -11 Fi
Fahupe

Dia 5-9-75-21 às 22.horas:
Bonito Juarez Nunes Bueno- li Fi
Francisco A. Oliveira Cavalcante- li Fi
Edilma da Silva Figueiredo- WOI CB
Lúcia Saraiva Gomes- 1001 CB
José Luciano Santos Oliveira -1001 CB
Neila Maria Cortes Mendes- 1001 CB
Adilson Carlini de Araújo- li H
José da Rosa Fraga- li M
Unidade Frei de Guadalupe

Dia 5-9-75-22 às 23 horas:
Adilson Curlini de Araújo-(FAHUPE) -li H
Renato Santos Sampaio- I• MJ
Ramiro Carlos F. da Silva-I• MJ
Abel dos Santos Filho- I• MJ
Mário Sérgio L. SuJes- 3• MC
Neviton da Silva Olivio- 1• MG
Fahupe

Dia S-9· 75 - 23 às 24 horas:
LuimarMugnodeMoraes-101 L
Lecy Fonseca de Oliveira- 101 L
Nilto Molodeno- 102 L
Paulo Roberto Correu do Nascimento- 11 H
Rogério de Freitas da Encarnação- 1001 M
Elson Reis Rodrigues- 102 L
Oswuldo Pcssunhu Manos- 1001 M
Marco Antonio Lopes Cardoso- 1001 M
Fahupe

Diu 6·9· 75- 24 u I hora:
Elson Reis Rodriguos -· 102 L

Oswuldo Pessanha Manos -1001 M
Marco Aurélio Gomes Cavaleiro Nunes-1001 CB
Patricia Lima B. Zonero- 1001 CB
Paulo Roberto Correu do Nascimento- 11 H
Roberto de Freitas da Encarnação- 1001 M
Nilto Molodenc- 102 L
Marco Antonio Lopes Cardoso- 1001 M
Unidade Bernardo de VIIICOncelos

Dia 6-9-75- I às 2 horas:
Gilberto Mansur Moraes- 3• DA
Renato Rodrigues Ornelas- 3• DA
Olímpia Ozuna Negrar- 3• DA
Carlos Alberto Moreira Filho- 2• CD
Jorge Luíz de O. Valente- I• DA
NelmaGarciaSilva(FAHUPE)-11 H
Unidade Frei de Guadalupe

Dia 6·9· 75-2 às 3 horas:
Mauro M. Justo de Almeida- I• EE
Ramiro· Carlos Frieira da Silva-I• MJ
Renato Santos Sampaio- I • MJ
Abel dos Santos Filho-!• MJ
Múrjo Sérgio Matias SuJes- 3• MC
Neviton da Silva Olivio -I• MG
Unidade B. de VaiiCOncelos

Dia 6·9·75- 3 às 4 horas:
Elton Luiz Freiam- I• H B
Antonio Carlos C. de Albuquerque- 2• DN
Paulo Roberto Marcai- 3• DA
Ronyldo Barbosa Pereira- 3• DA
Mauro Sene Cardoso- 3•·DA
Euclides Melo Passos- 3• DA
Unidade Frei de Guadalupe

Dia 6-9-75-4 às 5 horas:
Abel dos Santos Filho- I• MJ
Domingos Vilas Lobo Santos- 2• EC
Mauro M. C. de Almeida-!• EE
Ramiro Carlos Frieira da Silva- 1• MJ
Renato Santos Sampaio- I• MJ
Josélia Pantaleão Pereira-l• MI
Ncviton da Silva Olivio- I• MG
Mário Sérgio M. Sales- 3• MC
Fahupe

Dia 6-9-75-5 às 6 horas:
Coralice do Nascimento M•'irelles- 1001 CB
Jane Silveira Gomes- 1001 CB
Regina Silva Carneiro- 1001 CB
Fidelis Marques Viana- 102 L
Unidade B de Vasconcelos
Diu 6-9-75-6 ils 7 horas:
Carlos Rollo Fachada- 3• HA
Ricardo Coelho de Mendonça- 22 DN
Wunderley Rodrigo de Freitas
Sergio Luiz Rocha Silva- 22 DN
Jorge Antonio da Silva- 31 DN
Paulo Tarso de Carvalho- 11 BN
BraulioAugusto Filho-31 DN'
Seçilo Norte
Dia 6·9· 75- 7 iiS 8 horas:
Herminiu Aparecida Dias- 8• D
Jorge Luiz t\rugilo dos Santos- 8• D
Gilrnar Marques- 8• D
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Muriu Isabel Couto da Silva- 8• D
Marcelo Augusto K. Pereira- 8• D
SeçiloSul
Diu6-9-75- 8 às 9 horas:
Dila Cristina du Costa Rangori- Turma ~04
Cristina Kuinca- Turma 804
Renato de Morues Mendes- Turma 804
Jorge Fernando Gomes Fernando- Turma 804
Jussara Bandeira Peixoto- Turma 804
José ValenteJú.nior- Turma 804
Seçio Tijuca
Diu 6-9-75-9 às 10 horas:
João Basco T. de Multas- Turma 811
Luis Carlos dos Santos- Turma 811
Jõnicu Maria Athuyde Ferreira- Turma 811
Ângela Cristina Costa- Turma 811
Luís Fernando Battistella- Turma 811
Marina de Alcântara Carvalho- Turma 811
Seçio Norte
Dia 6-9-75- IOàs II horas:
Rita de Cássia Sayüo Mainenti- 8• F- 2• Turno
Edna Silveira Santos- 8• F- 2• Turno
Wanice Loureiro G,onçalves- 8• F- 2• Turno
Ricardo Rodrigues Mascarenhas- 8• F- 2• Turno
Ricardo de Lima Costa- 8• F- 2• Turno
Carlos Emmanuel Rodrigues da Silva -8• F -2• Turno
SeçioSul
Dia 6-9-75 -II às 12 horas:
Julio John Costa Rodrigues- Turma 804
Carlos Roberto Almeida Guimarães- Turma 806
Spartuco Piraccini Junior- Turma 806
Marcos Fialho de Carvalho -Turma 804
José Fernando Rosalba- Turma 804
José Maurício Figueiredo Vianna- Turma 806
SeçioTijuca
Dia 6-9-75-12 às 13 horas:
Arthur'M unsch Neto- Turma 811
Ricardo Dias Guimarães- Turma 811
Arlete Maria de Araujo Tranças- Turma 811
Márcio Fontenelle Guerra- Turma 806
Luís Carlos de Morais Júnior- Turma 811
Eduardo Macedo Colhaço- Turma 702
Unidade B. de Vasconcelos
Diu 6-9-75-13 às 14 horas:
Paulo Pereira Cezar- 22 DN
Atanulpa Antonio Pereira Filho- II DN
Ricardo Magalhães Santiago Ramos- 21 EN
Maurfcio Maia Fernandes- li BN
Norberto ·da Rocha Pitta Barbosa- 31 EN
Júlio César do Nascimento- 22 CN
Unidade Frei de Guadalupe
Diu 6.-9-75-14 às 15 horas:
Regina Loureiro Dias- I• MH
Múrcia Aparecida Freire Bezerra- I• MH
Teresa Cristina Monteiro Pdúgio da Cunha- I• MF
Fátima da Conceição Silva- I• MF
Jorge Alves de Oliveira- 2• MD
Fátima Rosalina Pereira Lopes- I• MF
Margureth Ferreira Teles-I• MF
Neviton da Silva OUviu- I• MG
Seçilo Norte
Diu 6-9-75- 15 às 16 horas:
Denise Maria da Silva Ferreira- 8• C
Christinu Plácido do Carmo- 8• C
Letfciu Pereira da Silva- 8• C

Katiu Silva Vinhas- 8• C
Ermeri Elmo da Mota..:.. 8' C
Gabriel Pereira da Silva- 8• C
SeçioSul
Dia 6-9-75- 16 às 17 horas:
Júlio Cezur Barreto Leite da Silva- Turma 803- 8• S
Marco Antônio Barbosa Braga- Turma 803- 8• S
Nancy Ma riu Lopes Kow- Turma 803- 8• S
Douglas Ribeiro Castells- Turma 803- 8• S
Sergio Rodrigues Musid- Turma 801 - 8• S
Heitor Luiz Amorim Klasef- Turma 813- 8•S
Seçio Tijuea
Dia 6-9-75- 17 às 18 horas:
Silvia Regina Neves Rodrigues- Turma 813
Valéria Gonçalves .Fraga- Trama 813
Rosunu Correu Braga- Turma 813
Cláusia Cristina Prado Cabral- Turma 702
Ricardo José Xavier- Turma 702
Unidade 8. de Vasconcelos
Dia 6-9-75- 18 às 19 Horas:
José Amalth do Espírito Santo- I• CB
Fernando de La Fuente Casal- 2• EB
Octávio Argentino Filho- I• CD
Luiz Carlos Brand- I• HR
Unidade Frei de Guadalupe
Dia 6-9-75- 19 às 20 horas:
Neviton da Silva Olivia- I• MG
Hélio Ricardo da Silva- 3• EA
Alice Esteves Rodrigues-I• MI
Antonio Carlos Guedes- 3• CB
Carlos Alberto de Carvalho Marcelino- 3• CB
Ronaldo RochaRonfini- I• EE
Jorge A. Oliveira- 2• MD
Unidade 8. de Vasconcelos
Dia 6-9-75-20 às 21 horas:
Gilberto L. de Morais- 2• CC
Francisco José Soares de Souza- 2• MA
Belarmino Magno de Jesus- 2• GA
Carlos Alberto de Carvalho Marcelino- 3• CB
Ronuldo Rocha Ronfini- I• EE
Neviton da Silva Olívia -I• MG
Jorge A. de Oliveira- 2• MD
Hélio Ricardo da Silva- 3• EA
Antonio Carlos Guedes- 3• CB
Unidade Frei de Guadalupe
Diu 6-9-75-21 às 22 horas:
Neviton da Silva Olívíu-1• MG
Jorge A. de Oliveira- 2• MD
Hélio Ricardo da Silva- 3• EA
Antonio Carlos Guedes- 3•CB
Alice Esteves Rodrigues-I• MT
Carlos Alberto de Carvalho Marcelino- 3• CB
Belarmino Magno de Jesus- 2• GA
Ronuldo Rocha Ronfini -1• EE
· Fahupc
Diu 6-9-75 - 22 ils 23 horas:
Luit Eduardo Correu Lima- 1001 CB
Mauro de Moura Britto- 1001 CB
Sundru Maria Rechinho- 1001 CB
Nilsu Alves de Amorim- li H
Teresinhu Matias de Lira- li H
José Pereira da Silva- 302 L
Jlvungelino Nogueira Filho- 1001 Fi

•
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Diu 6-9-75-23 às 24 horas:
Murceln Regi nu Mugri Vieira- 102 L
Sundra Muriu Rechinho- 1001 CB
Sonin Ma riu Abreu Agostinho- 102 L
Luiz Edu urdo Correu Lima- 1001 CB
Amilton Alves da Conceição- 102 L
Mauro de Mouru Britto- 1001 CB
Evangclino Nogueira Filho- 1001 F
Vera Oliveira Muniz-102 L
Fahupe
Dia 1-9· 75- 24 a I hora:
Soniu Maria Abreu Agostinho- 102 L
VcraOiiveirú Muniz-102 L
Mnrceln Rcginu M. Vieira- 102 L
Luimur Magno de Moraes- 101 L
Gianfrunco Brendolou- 1001 Q
Muuro Moreira da Silva- 1001 Fi
Amilton Alves da Conceição- 102 L
Fahupe
Diu 7-9-75 -I às 2 horas:
Giunfranco Brendolou- 1001 Q
Muuro Moreira da Silva- 1001 Fi
Evungelino Nogueira Filho- 1001 Fi
Fahupe
Diu 7-9-75-2 às 3 horas:
Gianfranco Brendolou- 1001 Q
Evungelino Nogueira Filho- 1001 Fi
Mauro Moreira da Silva- 1001 Fi
Unidade B. de VaKoncelos
Diu 7-9·75- 3 às 4 horas:
Pedro de Alcantnra- 32 CN
Mauro Ribeiro de Carvalho -·1• HC
Antonio Carlos Guedes- 3• CB
Hélio Ricardo du Silva- 3• EA
Cu rios Ribeiro de Carvalho Marcelino- 3• CB
Jorge A. Oliveira- 2• MD
Unidade Frei de Guadalupe
Dia 7-9·75 -4 às 5 horas:
Antonio Carlos Guedes- 3• CB
Hélio Ricardo da Silva- 3• EA
Belurmino Magno de Jesus- 2• GA
Carlos Alberto de Carvalho Marcelino- 3• CR
Ricardo Martins de Oliveira- I• GA
Neviton da Silva Olivia- I• MG
Jorge A. Oliveira- 2• MD
Eliunede Mello Vieira -J•GB
Seçio Norte
Diu 7-9· 75- 5 às 6 horas:
Sundru Helena B111>tista- 8• H
Deise Cruz da Silva - 8• H
André Luiz Gurciu - 8• H
Mnuro Mnurício Vital-8• H
Seçilo Sul
Diu 7·9· 75 - 6 às 7 horas:
Emflio José Luge Prez Garcia- Turmu 803
Luis Ricurdo Pereira- Turma 803
Ri curdo Arthur Pugialli Domingues- Turma 806
Ricnrdo de C. Ribeiro- Turma 801
Scçüo Tljuca
Diu 7-9-75- 7 ils 8 horns:
Ricnrdo Wugner Pedrosn Mnchado- Turma 715
Miguel Angelo Estephnnio- TurmnBII

Sergio Martins Gonçalves- Turma 702
Jurandir Nascimento Argolo- Turma 702
Ricardo José Morues dos Santos- Turma 602
Unidade B. de Vasconcel~s
Dia 7·9·75- 8 às 9 horas:
Joüo Jorge R. Damasceno- 3• CD
Roberto Cruz da Silva- 2• EB
Antonio José M. da Costa Araújo-2•CB
Luiz Eduardo Sequeira- 2• CD
Duvi Marques Ferreira- I• CB
Unidade Frei de Guadalupe
Diu 7-9-75-9 às lO horas:
Renato Santos Sampaio- I• MJ
Atafde Neumunn- 3• EA
Clarit~ Maria M. Souza.- I• EE
Jorge A.Oiiveira-2• MD
Neviton da Silva OUviu- I• MG
SeçioNorte
Diu 7·9-75- lO às li horas:
Jorge A. Oliveira- 2• MD
Neviton da Silva OUvia- I• MG
Ana Luiza Souza- 8• B
Katia Crístinu França do Nascimento- 8• B
Anne Crístina G. Rangei- 8• B
Terezinha Ferreira dos Santos- 8• B
Zeilu Muria Leal Porto- 8• B
Muria Sulomé dus Neves Estrela Soares- 8• B
SeçioSul
Dia 7-9-75- 11 às 12horas:
Rogério Costa L,'- Turma 809
Hcluidina Correu Soares- Turma 801
Aluar Gonçulves Fernundes Junior- Turma 809
Francisco de Jesus G. Lopes- Turma 809
Alexandre R. de Sá Forte- Turma 809
Seçio Tijuca
Diu 7·9· 75- 12 às 13 horas:
Ricurdo Perez dos Santos- Turma 703
JaymcJosé Leitão- Turma 80'6
Luciano G. dos Suntos- Turma 706
Fátima Lúcia Gomes de Barros- Turma 706
Cútia Marques- Turma 706
Maria Celeste Gonçalves Sequeira- Turma 706
Fahupe
Dia 7-9-75- 13 às 14 horas:
Rosemary Pinto de Souza- 1001 CB
Madalena Araújo Guedes- 1001 CB
Elia na de Almeidu Assis- 1001 CB
Ana Angólica Cavalcanti Clemente- 1001 CB
Elizubcth Kolmert Unhares- 1001 CB
Astrogildu Telles França-1001 CB
Maria das Oraças Azeredo de Araújo- I I H
Anu Mariu dos Santos- I I H
Jvun Muurício Soares Andrade- li P
Unaaade B. de Vasconcelos
Diu 7-9·75-14 i\s IS horas:
Mil rio Luiz Palmicri Maia- 2• CC
Antônio F. G. Fernandes- 2• DB
Rodolfo Gomes du Cunha- 2• EB
Hélio Silvu F. du Rocha- I• AC
Reinaldo do Carmo Chaves- I• CA
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Diu 7-9-75- IS às 16 horas:
Fátima Cristina M. Aguirre-1• MH
Neviton da Silva OUvia- I• MG
Elpidio S. Fcrrcira-2• MH
Jorge A. Oliveira- 2• MD
Cristina Domingos de Sousa- 2• MM
Virgfnia de Souza Barros- I' HA
Teresa Cristina Monteiro Pclãgio da Cunha- I• MF
Regina de Souza Barros-i• HA
Ricardo Magalhães Santiago Ramos- 21 EN

culdades, cujas soluções dele não dependem, mas sobre ele recaem as
criticas. Queremos nos referir uo problema da falta de professores o
da não competência do Dirctor para convocação imediata de
mestres, a fim de evitar liqucm turmas sem aula, Os assentamentos
escolares e até a escrituração da aplicação de verbas podem aguardar
alguns dias o preenchimento do cargo dos que deverão cfetuA-Ias,
mas não se explica, nem se justifica, a aula não ministrada por falta
de professor. E isto ocorre também em conseqUência dos minguados
salários pagos aos professores.
A situação chegou a um ponto tal que houve inscrição para
provimento de professores titulares de vârias disciplinas, no Colégio
Pedro 11, c não apareceram candidatos.
Pura solucionar estç problema, daqui formulamos um apelo ao
Art. 2• (!s Dirctorcs de todas as Unidades e Scçõcs deverão
tomar as devidas providências para que a prcscnlc Portaria seja lida Ministro da Educação c Cultura, o Senador Ncy Braga, c ao DirctorGcral do DASP, o Coronel Darcy Siqucira. 1?. preciso que os procm todas us turmas das respectivas Unidades c Seções.
Parúgrafo único. Cada Diretor de Unidade ou Vicc-Diretor de fessores do Colégio Pedro 11 recebam tratamento condigno para que
não, continue o êxodo dos que só se inscrevem, nos seus concursos,
Scçã~ d~vc remeter à Dirctoria-Geral o exemplar da Portaria lida,
com mdocação de quem a leu, série, turma, turno bem como da hora para obtenção de um título, do qual se utilizam para obtenção de
empregos muito mais rendosos, nas empresas privadas,
cm que foi feita a leitura.
Srs. Senadores, antes de termos tido a honra insisne de receber..
Art. 3• A presente Portaria deverã ser publicada no Dl4rlo
Oficial da Unlio, Seção I, Parte 11.
mos o sufrágio do povo da Guanabara, que nos elegeu para represenArt. 4• A cada aluno que integrou a Guarda de Honra ao Fogo tá-lo nesta Casa, trabalhamos no Gabinete do professor Vandick L.
Simbólico será conferido Diploma de Participação da Corrida do da Nóbrega c nos foi passivei acompanhar o esforço, a vigilância, o
Fogo Simbólico da Pátria.
sacriffcio, o cuidado na aplicação dos dinheiros públicos, o rigor na
Rio de Janeiro, li de setembro de 1975, ano do Sesquiccntenú- verificação das tarefas atribuídas aos servidores, a permanente
rio de nascimento de D. Pedro 11, 237• da criação do Seminário São fiscalização nas obras em realização.
Quem assim procc,de não pode contentar a toda gente; hâ
Joaquim, IJH•da conversão cm Colégio Pedro 11 c 99 de transformação em Autarquia,
sempre interesses contrariados c os assim .atingidos, vez por outra,
procuram obstar as salutares dirctrizes de um grande administrador,
Vandick L. daNóbrcga
Dirctor-Geru\
que tem conseguido realizar uma obra de incontcstâvel valor, em
Outro empreendimento do atual Dirctor-Gcral do Colégio foi beneficio do ensino, sem prejudicar as investigações no terreno
reverenciar a memória de seu ex-aluno, o Marechal Juarez Tâvora, cultural, como bem demonstraram as conferências proferidas em
com.uma conferência, proferida pelo Marechal Cordeiro de Farias, universidades européias sobre assuntos de sua especialidade: sobre u figura e~cclsa do saudoso brasileiro a quem tanto deve a Direito Civil, Direito Romano e Ungua Latina.
ll membro de numerosas instituições internacionais de número
Nação.
O programa elaborado para cooucmorar a passagem do limitado como a Academia Jurfdica Constantiniana, com sede cm
scsquiccntenário de nascimento do Imperador Dom •Pedro 11 é am- Perúgia, na Itália c da Academia Internacional de. Língua Latina,
plo e consiste em concurso de monografias entre os alunos série de com sede em Roma; da Société Historique de Droit, com sede cm
conferências sobre os mais variados assuntos e distrib~içilo de Paris, e várias outras.
Agora mesmo, acaba de ser convidado pela Livraria Forense
medalhas comemorativas.
As conferências versam os mais varoados assuntos relaciOnados para um dos autores do Tratado que essa Editora irâ publicar sobre
com o 11 Reinado, devendo ser proferidas, na sua quase totalidade, o nosso Código Civil.
Por todos estes motivos, felicitamos' o Governo da República,
por •~-alunos ou professores do Colégio.
Da lista de conferencistas, constam três membros desta Casa: os na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel c do
Ministro Ncy Braga, por estar o Colégio Pedro 11 entregue cm tão
Senadores Tarso Dutr~ c Luiz Viana, afém da noss.a modesta pessoa.
boas mãos, a um timoneiro que só tem engrandecido aquela Casa.
O professor Vandock teve o cuidado de selecionar os assuntos de
E, para concluir, como peroração, queremos fazer um apelo ao
modo que, quando forem essas conferências reunidas num volume
primeiro Magistrado da Nação, ao Presidente Geiscl, Dentre as relfcomQ foi prometido pelo ilustre Diretor-Gcral, ningaé~ podcrâ ama:
quias c~istcntcs no Colégio Pedro 11, figura o sino que anunciava
nhã tratar de qualquer assunto relacionado com o 11 Reinado, sem
outrora a presença, sempre freqUente, do Imperador no Colégio.
consultá-lo.
Para que se tenha uma idéia da magnitude do problema, basta Este sino só repicou na República uma vez: - quando IA compauma simples leitura dos conferencistas jâ anunciados. Silo todos, receu o então Presidente Eurico Gaspar Outra.
excluída a nossa própria pessoa, nomes de elementos que se destaO Colégio Pedro li í: muito sóbrio na concessão de homenagens
caram nos respectivos selares e quase iodos pertencem à grande c titulas honorificas,
Familiu de Pedro 11 e os poucos que ainda não pertencem, passaram
Neste ano do scsquiccntenário, a grande Famflia do Colégio
a pertencer, na qualidade de membros honorârios, porque ficarão Pedro 11, à qual pertencem lisuras mais representativas da vida
impregnados do cspfrito que une c fortalece pessoa• que se contemporânea, cm todos os sctores, se sentiria muito honrada se o
identificam. pela elevação de propósitos e das id~ias,
Excclcntissimo Senhor Presidente da República encontrasse na sun
Quanto ao aspecto cultural, o professor Vandick restabeleceu agenda, de certo já muito sobrccurrcgndu, ama forma de prestigiar as
no Colégio o ensino do alemão e do italiano, oferecendo, assim, solenidades programadas, comparecendo àquela Casa para que
maior campo de escolha para os aluno•. ll também o introdutor do l~dos nós possamos ouvir aquele sino famoso, que somente repicarâ
ensino de Religião, dando, assim, cumprimento a dispositivo cons- se lhe for possfve\ ali comparecer. E, conhecendo os altos sentititucional,
mentos patrióticos c as cxcc\sas qualidades humanas do Presidente
. Quanto às realizações materiais, somente podem ter uma idéia Gcisc\, bem sabemos que ele jamais esquecerA o som caractcristico
do que foi realizado aqueles que visitaram as suas instalações.
dnque\c sino, diferente dos outros, c o conservurâ sempre gravado nu
No entanto, um administrador dinâmico do quilate do sun mente como lembrança indc\/:vc\ de um fato que não se repete
professor Vandick L. da N6brcga se defronta muitas vezes com dili- com freqUêncin. (Multo bem I Palmas.)
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Concedo a
palavra ao nobre Senador Hclvídio Nunes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo. Pronuncia o
seguinte dlscuno. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Hoje, a televisão brasileira aniversaria através dos vinte c cinco
anos da Televisão Tupi. Realmente, a emissora, que antes era
denominada PRF-3, TV-Emissoras Associadas de Silo Paulo c, mais
turdc, denominada TV-Tupi, inaugurava no dia de hoje, há vinte c
cinco anos,' a nova era tecnológica cm nosso Pals.
Em São Paulo, Estudo que aqui represento, a Televisão Tupi
tem realizado, dentro das suas responsabilidades de Imprensa, um
grande trabalho pelo desenvolvimento do meu Estado, c
participando, desta forma, com o seu trabalho c com a sua dcdi·
cação, do processo de desenvolvimento do Brasil.
O dirigente da TV·Tupi cm São Puulo, Dr. Edmundo Monteiro,
que foi participe do Congresso Nacional, na qualidade de Deputado
Federal, representando São Paulo, dirige de maneira cxtraordinâria,
com descortino, inteligência c capacidade a Televisão Tupi cm meu
Estado.
Em raziio disto, gostaríamos de nos congratular qom a Dircçilo
da TV-Tupi pelo seu aniversário ·c pela dedicação com que os seus
dirigentes vêm trabalhando durante esses 25 anos de existência.
O Sr. Evel,slo VIeira (MDB - Santa Calnlna)- Permite V.
Ex• um aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Slo Paulo.) - Com
prazer, nobre Senador Evclâsio Vieira.
·
O Sr. Eve"slo VIeira (MDB- Santa Catarina.)- O ràdio, a
televisão, a imprensa escrita, têm prestado, ao longo de suas
histórias, relevante contribuição ao desenvolvimento da sociedade. !;:
a telcvisiio, o rádio, o jornal, que informam, que nos colocam cientes
dos acontecimentos nas nossas comunidades - tanto nacionais
como nas mundiais. tl o veículo de comunicação social que forma •
consciência e a opinião. São esses veículos que nos despertam para os
grandes problemas nacionais. O Brasil tem tido, através dos seus
órgãos de divulgaçiio, uma grande c inestimâvcl contribuição ao seu
desenvolvimento. O nosso Pals deve muito aos Diários Associados,
pelas dezenas de jornais que constituiu e que mantêm nos vários Esta·
dos brasileiros, pela grande rede de emissoras de râdio c tclcvisilo.
Há vinte e cinco anos, pelo espírito empreendedor, audacioso c de
confiança profunda neste País, de Assis Chatcaubriand surgiu na
América do Sul o primeiro veículo de comunicação social, através dÓ
áudio e do visual. A primeira televisão, a Tupi, que nestes vinte e
oinco anos tem tido uma trilha magnifica de atuação cm favor de São
Paulo e do Brasil, hoje,.comanda uma grande rede nacional de tclcvi·
siio, possibilitando identificação mais Intima de todos os brasileiros.
Nesta oportunidade em que V. Ex• expressa a sua homenagem à
Televisão Tupi, pedimos permissão para nós, catarincnscs, nos
integrarmos, também, a esta homenagem c apresentarmos os mais
efusivos saudares u Edmundo Monteiro, o grande dirigente da Rede
Associuda, em Siio Paulo, no Sul do Brasil, assim como também ao
nosso eminente Colega, Senador João Calmon, outro grande
timoneiro da Associada em nosso Pals. Esta, entendemos, a posição,
o sentimento de alegria do povo catarincnsc, que tem desfrutado do
labor dos Diúrios Associados contudo, como conta Santa Catarina,
com na~a menos que três órgãos das Associadas! ... A Naçilo du
cidude de Biumenau; Jornal de Jolnvllle, da cidade de Joinvillc c
Diário Calarlnense du cupital do nosso Estado. Por essas razões e
outras é que poderíamos catalogar em abono. uo entusiasmo, à
ulegriu, o júbilo dos cutarinenses pelos 25 unps de existência du grun·
de, udmirúvel, TV-Tupi de Siio Paulo.

O Sr. Roberto S•turnlno (MDB - Rlo de Janeiro.) - V. Ex•
per!llite um aparte, nobre Senador?
O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB - Sio Paulo.)- Agra·
deço o aparte do nobre Senador Evclásici Vieira que, desta forma, se
irmana conosco na homenagem que queremos, 'neste final de
expediente, prestar à TV Tu pi de São Paulo, enaltecendo a memória
de Assis "Chateuubriund, c homenageando a Edmundo Montciró,
que dirige a TV Tupi cm Silo Paulo c também ao nosso
compunhe~ro, nesta Casa, João Calmon, dirigente da rede Associada.
Tem o apiírt'c o nobre colega Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Salurnlno (MDB - Rio de Janeiro.) - Nobre
Senador Orestes· Quércia, V. Ex• faz muito bem cm registrar nos
Anais desta Casa um fato tilo auspicioso como o Jubileu de Prata da
TV Tu pi de Siio Paulo, ·órgão pioneiro na transmissão, por tclcvisao,
neste País e que tantos serviços prestou à causa da Nação,
particularmente à atividadc política, de um modo geral. Quero asso·
ciar·me, cm nome da Bancada do MDB, secundando o oportunlssi·
mo aparte do Senador Evclásio. Vieira, às justíssimas homenagens
que V. Ex•, em tiio boa hora, se lembrou de prestar à TVTupi de São
Paulo. A este eminente órgão da cadeia Associada, os nossos
cumprimentos e as nossas homenagens por esse aniversário.
O SR. ORESTES QU!:RCIA (MDB -.Sio Paulo.) -Silo
estus, Sr: Presidente, as nossas homenagens pelos vinte c cinco anos
da TV-Tupi, nascida graças ao espírito pioneiro do·s homens que a
instituíram e hoje uma emissora amadurecida, extraordinária, de
acordo com o desenvolvimento deste País. íMullo bem I· Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não hã mais ora·
dores inscritos.
O Sr. Vasconcelos Torres- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wllson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Quero registrar no dia de hoje, desta Tribuna, os graves
problemas no campo da assistência social, do saneamento,
educacional e econômico do Município de Magé- ·Estado do Rio
de Janeiro, verificados principalmente cm Piabclá, localizado no 6•
Distrito que, unalogamente, às srandes metrópoles, sofre das con·
seqUências do crescimento populacional desenfreado c a aceleração
de construções de forma desordenada, repercutindo dcsfa.
voravelmente para o município c à própria Unidade da Federação.
Tais fatores, Senhor Presidente, superando as melas do
planejamento municipal, depende da ação governamental de mover
recursos que assegurem a implantação de planos urgentes de obras
~os selares mais atingidos.
Dentro das inúmeras reivindicações feitas pelos 81 mil habitan·
tos do 6• Distrito de Magé, destaco como mela prioritária, o abasteci·
menta de úgua e o saneamento básico
· Em Piabetá, Senhor Prcsidcn!c, nos deparamos com' valas i:lc
esgotos em meio us ruas, na maioria sem calçamentq, c com a
abertura de fossas no quintal das casas- justificadas pela incxistên·
cia de um sistema de esgotos - geralmente próximas aos lençóis de
água com efeitos nocivos à saúde da população.
No plano educacional, professores apresentam uma síntese da
situação atual, enfatizando a falta de escolas, principalmente cm
Piabetl1, quenecessitu de pelo menos dois prédios escolares com 16
salas de aula, justificado pelo significativo número de crianças cm
idade escolar, nu maior parte de famllias de baixa 'renda, estilo
impossibilitados de iniciarem seus estudos c, l: óbvio, sem condições
linunceir..ts de procurnrcm outros centros.
A assistência médica e a segurança da população foram, tam·
bém, objetos de reclames da comunidade através de exposições c a
necessidade de recursos mínimos para superar as dcficiênci~s, que se
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limit:.tdos c sobrecarregados pela procura de seus serviços,
notadnmcntc superiores às suas condições materiais e humanas, que
pnwoca111. quusc sempre, uma precariedade no atendimento à
populuçuo.
Segundo agrônomos cm utividade naquela região, Senhor Presidente, " potencialidade agrícola está sendo subutilizada, em
dccorri:ncin da fornu< cm que proprietários de terras - na maioria
posseiros -.irracionalmente, e por faltas de recursos, exploram a
ulcriculturn. Os técnicos afirmam que Mugi: se explorado em todo o
seu ruteuciul, poderá prpduzir 10 vezes mais verduras e legumes do
<JliC rroduzatuulmcnte, cerca de 7,5 milhões de quilos em 1974.
A soluçi1o segundo eles, i: extra-agrícola. B um problema
políticll-ndmiuistmtivo que deverá providenciar a desapropriação de
i~rc:IS prúprim para a olericultura e a titulação das terras para que
usul'rlmm dos bcncficios do Crédito Rural. No setor viário, dentre
inlnncn1s rcivindicacões, destaca-se a necessidade da ligaçiio asfáltica
do Distrito com a "'cde municipal. sendo este o único que ainda não
possui um;t via ncstas condições,
Como vemos, Senhor Presidente, os problemas do município
sfto mui tos, mas no Distrito de Piabetá tomara.m aspecto calamitoso.
.~cmpn:

lim dcJ'esu do bcrn-estar da população, e o desenvolvimento
ccutJOm iCll d:t região, urge providências das autoridades para a
·clahoraç:lo de plunos urgentes e algumas obras a curto prazo em Ma·
gi:. com"" lihcraçào de verbas paru ampliação de Postos de Saúde e
J~: Grupos Escolares. c melhoramentos de vias de acesso.
Di to isso, Senhor Presidente, quero mais uma vez solidarizarme ~:mn o:; reclamos cus reivindicações da população de Magê, ora
cnnli:tntc na lirmc utuaçào do Ooverno do Estado.
l!ra o4ue tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Não há mais oradon:s inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
J~signando puni a sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18
hurase JO minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussuo, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara n• 57,
de 1975 (n• \71-B/75, nu Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Rerorma Agrilriu- INCRA- a doar à União os imóveis
que espccincu, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 385, 386 e 387, de 1975,
das Comissões:
-de Segurança Nacional;
-de Agrlcallura; e
- de Finanças.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de
1~75 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 413, de 1975), que autoriza a Prereitura Municipal de
Embu (SP), a elevar em CrS 1.000,000,00 (um milhão de cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n•414, de 1975, da Comissão:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude,

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 65, de
1975 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 416, de 1975), que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gcr.ais_a elevar pa~a CrS 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhemo, mlihoes de cruze~ros) o montante de sua dívida consolidada
tendo
'
PARECER, sob n•417, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada
sessão.

3

I Levama-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.)

140• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 18 de setembro de 1975
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

i'i lido o seguinte

Às 18 horas e 30 minutos, acham·se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal -José Guiomard - Evandro
Carreira - José Esteves - 'José Lindoso - Cattete Pinheiro Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Fausto
Castelo·Branco - Hclvídio Nunes- Petrônio Portella - Virgílio
Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte MarizDomício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Teotônio Vilela - Augusto Frunco - Gilvan Rocha ...:. Lourival
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu
Cardoso- Eurico Rezende- João Calmon - Amaral Peixoto-·
Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar
Franco- Magalhães Pinto- Franco Montare -Orestes Quércia
- Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha
Derzi- Aceioly Filho- Leite Chaves- Manos Leão- Evelúsio
Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso
Dutra.

REQUERIMENTO N•421, DE 1975
Brasflia. em 17 de setembro de 1975.
Do Presidente da Comissão Mista
Ao Exm•Sr.
Senador Magalhães Pinto
MO. Presidente do Congresso Nacional
Sr. Prr. idcntc:
Nu qualidade de Presidente da Comissão Mista incumbida de
estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n• 10, de 1975 (CN), que
"estin1:1 u Receita e fixa a Despesa da União para o Exercfcio Financeiro de 1976", encaminho à V. Ex• os Requerimentos de Informação cm uncxo, submetidos à apreciação desse órgão c aprovados em
sua reunião de hoje.
Esclun:ço, outrossim, que os referidos Requerimentos foram
apresenwdos pelo ilustre Deputado Theódulo Albuquerque e
examinados pela Comissão seguindo o disposto no art. 240 do Regimento Interno do Senado Federal, uma vez que o Regimento
Comum é omisso sobre essa matéria.
·
Aproveito u oportunidade para renovar à V. Ex• os meus
rrotcstos de alta estima c elevada consideração.
Senador Amarai Peixoto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- A lista de presença
acu>a o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre n mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 420, DE 1975
Nos termos regimentais, requeiro que sobre o Ofício SjN• de
1974 - Do Diretor Presidente da Instituição Universitária do
Planalto._ IUP encaminhando no Senado Federal, a documentnçilo
relativa u atividade dn respectiva entidade, visando a instalação de
uma Universidade cm Taguntingn. pela referida lnstituiçilo, além dn
Comissão constante do despacho inicial, de distribuição, seja ouvida
a de Educação c Cultura.
Saiu dns Sessões, cm 18 de setembro de 1975.- Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mugalhiles Pinto) - O requerimento
lido, nos termos do 1\cgimento Interno, serll votado uo final dn Or·
dcm do Diu.
O Sr. I•-Sccrctl1rio proccdcril•\ leitura de requerimento enviado
à Mesa.

~

Encontrando-se e~1 tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei n<' 10/75 (CN), que estima a Receita e fixa a Despesa da
Uniiw pura o cxcrcicio financeiro de 1976, solicito de V. Ex•, na
forma dos permissivos constitucional e.regimentul, seja solicitado ao
Ministério du Saúde (Scercturia-Gcrul). o seguinte:
Dctulhumcnto da dotação destfnada a serviços de saúde, em
ilrcns cstrutégicas (0. 3g4, do Projeto de Orçamento).

11
Enc<lntrundo-sc cm trumitltçào no Congresso Nacional o Proje·
to de Lei n• 10/75 (CN), que estima a Receita e fixu a Despesa dt
Uniiio pura o exercício financeiro de 1976, solicito de V. Ex•, 111
forma dos permissivos constilucionul e regimental, seja solicitude U(
Ministério dos Transportes, us seguintes inrormuções:
1) Qunis os projetas c utividudcs do DNER, não constantes d
rclnçà<l S.700- Minist~rio dos Transportes- Entidades Supcrvi
siunmlns (pilg. 587, do Projeto n• 10/75 (CN).
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1975

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar
para Cr$ 2.500.000.000,00 (dois bllhiles c quinhentos milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:

~

lido e aprovndo o seguinte
REQUERIMENTO N• 423, DE 1975

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, paru imcdiutu discussão e votação, da rcdaçilo final
do Projeto de Resolução ni 65, de 1975, que autoriza o Governo de
Minas Gerais a elevar para CrS 2.500.000.000,00 (dois bilhões c
quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidadu.
Saiu das Sessões, cm 18 de setembro de 1975. - M~galhães
Pinto - Gustavo Capanema.

Art. I• I! suspensa a proibição consta11te do art. I' da Rcso·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a
lução n•• 58, de 1968, revigorada pelas de n•s 79, de 1970,52, de 1972, .deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da redução final do
c 35, de 1974, todas do Senado Federal, para permitir que o Govcr· Projeto de Resolução n• 65, de 1975.
no do Estado de Minas Gerais eleve para CrS 2.500,000,000,00 (dois
Em disçussão u redução final. (Pausa.)
bilhões c qUinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
consolidada, mediante colocação de Cr$ 300,000.000,00 (trezentos
Em votação ..
milhões de cruleiros) em Obrigações Reajustáveis do Tesouro de
ds Srs. Senadores que u aprovam permaneçam sentados.
Minns Gerais - ORTM, objetivando recursos indispensáveis à (Pausa.)
execução do orçamento de investimentos, bem como regularizar a
Aprovada.
situação do endividamento do Estudo.
A mutéria vai à promulgação.
Art. 2• ~sta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- As reduções finais
que acabam de ser lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t•-Sccrctúrio.
~lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 422, DE 1975
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da ;edação. final do Projeto de Resolução n• 64, de 1975, que autonza· a
Prefeitura Municipal de Embu (S.P), a elevar cm CrS 1.000.000,00
(hum milhão de cruzeiros), o montante de sua dívida consoliduda.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1975. - Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redução final do
Projeto de Resolução n• 64, de 1975.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lu, declaro-a encerrada.
Em votw;Uo.
Os Srs. Scnndores que u aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A mati:riu vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre u mesa,
outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.

O SR. PRF.SIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária d~ amanhii u seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução, cm seu Parecer n• 372, de 1975), da Emenda
do 'senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 142, de 1974 (n• 971C/72, na Casa de origem), que torna obrigatória a ressalva de uso,
nos rótulos e embalagens de produtos que possam ser considerados
nocivos à saúde da pessoa humana.
-2Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 391, de 1975), do Projeto de
Lei do Senado n• 14, de 1972 (n• 872-C/72, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Sr. Senador José Lindoso, que altera a Lei
n• 5.762, de 14 de dezembro de 1971, que transforma o Banco
Nacional da Habitação (BNH) em Empresa Pública.

-3Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
27, de 1975, do Sr. Senndor José Esteves, que acrescenta parágrafos
ao art. 20. do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de II de janeiro
de 1973), dispondo sobre honor{lfios advocntícios, quando se tratar
de postulação em cnusn própria e na concilinçilo, tendo
PARECER, sob n• 393, de t9n, da Comissão de Redaçiio; oferecendo u redução do vencido.
Estí1 cnccrrudu u sessão.

(Lt•vmua ..st• a sessão às 18 horas~ 50 minutos,)
I

I
I
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141' Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 19 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, WILSON GONÇALVES,
BENJAMIM FARAH E LOURIVAL BAPTISTA

Às 14 horas e lO minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena- Evandro Carreira- Callcte Pinheiro- Jar·
b"s Passarinho - Renato Franco - Helvídio Nunes - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Milton Cabral Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Augusto Franco - Lourival
B"ptisln - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Eurico
Rczendc - João Calmon - Roberto Saturnino - Vasconcelos
Torres- D:mton Jobim- Magalhães Pinto- Orestes QuérciaLúzaro Barboza- Osires Teixeira- Leite Chaves- Lenoir Vargas
-Ola ir Bccker- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto)- A lista de presença
acus:t c comparecimento de 30-Srs. Senadores. Havendo número
regimental, dt:claro aberta a sessão.
O Sr. 1•-~ecretitrio vai proceder à leitura do Expediente.

i:: lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Resliluindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 176/75 (n• 288/75, na origem), de 18 do corrente, referente
ao Projeto de Lei do Senado n• 112/71 (n• 1.090/72. na Câmara dos
Deputados), que determina providências para cumprimento da
obrigatoriedade do alistamento eleitoral.
(Projeto que se transformou n" Lei n• 6.236, de 18 de setembro
de 1975:) ·
OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÃRIO
Da Câmara dos Deputados
N<' 479/75. de 18 do corrente, comunicando a aprovação do
Projeto de Ld do Senado n• 88, de 1973, (n• 2. I88-A, de I 974, na
Cfmwra dos Deputados), que "dispõe sobre o exercício dn profissão
de gu:~rdador e lavador autónomo de veículos automotores, c dá
outras providências".
(i'roj~to enviado à sanção cm 18 de setembro de 1975.)
.
PARECERES
PARECERES N•S 424,425 E 426, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1975, que
"dispõe sobre a concessão de prazo· aos usuários de seniços
públicos no Distrito Federal parallquidaçilo de suas contas vcn·
cid11s, scm.corte de forncci~cntO, e dá outras providências". ·
PARECER N• 424, DE 1975
Da Comlssilo de Constituição c Justiça
IMutor: Scnudor Orlando Zancuner

O Projeto em estudo, de autoria do ilustre Senador José Esteves,
dispõe sobre o procedimento a ser adotado pelas empresas conces;ionári"s de serviços públicos no Distrito Federal, em relação aos
usuários cm débito com o fornecimento de água, esgotos, luz e tele. rones.
No seu art. I'· estabelece o prazo de IS (quinze) dias da data do
vencimento das contas não liquidadas, no qual torna-se defeso a
interrupção da prestação daqueles serviços, acrescentando, no seu
purógrafo único, qui! os juros de mora e quaisquer outros acréscimos
legais somente serão computados após o decurso do prazo de que
trata.
No artigo seguinle, fixa em 5% (cinco por cento) do valor do
m:tior saiilrio mínimo vigente no Pais, o limite para a cobrança das
taxas de religação.
Justificando o Projeto, ressalta o Autor que "jamais o direito
de um credor, consagrado em nossa legislação e na melhor tradição
de nossa Justiça, pode chegar ao absurdo de ser realizado diretamente, sem nenhum resguardo do inalienável direito c das necessidades
do devedo('.- e acrescentu que -, "cm Brasília, principalmente,

cidade ainda cm fase de definitiva sedimentação, com características
peculiaríssimas, não pode o usuário estar sujeito ao arbítrio das
concessionárias ... "

A proposição harmonizo-se com o preceito do art, I7, § 1•, com·
binado com o art. 42, item V, da Conslituiçuo, que concede a esta
Casa do Congresso Nacional, a competência privativa para legislar
sobre- entre outras matérias·- os serviços públicos do Distrito Fedem!.
Não havendo óbices quanto àjuridicidade e constitucionalidade
do projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 16 de abril. de 1975.- Accloly Filho,
!'residente- Orlando Zancaner, Relator- José Sarney - ltalivlo
Coelho - Paulo Brossurd - Gustavo Capanema - Heitor Dias - '
Dirceu Cardoso- José Llndoso- Leite Chaves- Nelson Carneiro.
PARECER N• 415, !JE 1975
Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Helvídlo Nunes
O Projeto dê Lei n• 3 I, de 1975, de nutoria do nobre Senador Jo;
si: Esteves, ''dispõe sobre a concessãO de prazo aos usuârios de servi .. ·
10s públicos no Distrito Federal para liquidação do suas contas
l"cncidus, sem corte de fornecimcnto
Nu justificativa oforecidu, afirma o ilustre autor da proposição
que "o mt:nor ntruso no ['JUgamento de contas pelo usuário, como do
tt.:lel'onc, por e.xcmplo, não ruro ucarretu abrupto corte, com ines..
timilvcis prt.:juiows não só paru o usuário pessoalmente, como puru
seus l'amiliurcs c outras pessoas que dependem da continuidade da
prestação ~o serviço",
1

',

•
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"E, sem falar nos atrasos involuntários que deveriam ser
levados em considcraçilo, tanto mais que se tratam de serviços públicos, não se pode esquecer que muitas concessionárias costumam
entregar suas contas- ou avisos de contas- aos usuários na véspe·
ra do vencimento (quando niio depois dele)."
Com tais fundumentos, objctiva o representante amazonense,
precisamente, impedir que as empresas concessionárias de serviços
públicos de úgua, esgotos, luz c telefone no Distrito Federal cortem o
fornecimento ou por qualquer forma interrompam a prestação de
serviço antes de decorrido quinze dias da data de vencimento das
contas (art. 1•). que os juros de mora e quaisquer acréscimos previstos na lei somente incidam sobre as contas após o decurso do prazo
anteriormente estabelecido (parágrafo único do art. 1•), assim também que a taxa de rcliga~lo niio exceda de cinco por cento do valor
do maior salârio mínimo vigente no País.
No que respeita a telefones, a que a justificativa do projeto dâ
ênfase especial, cumpre explicitar que a antiga Companhia de
Telecomunicações de Brasília- COTELB, hoje TELEBRASILIA,
foi incorporada pela empresa Telecomunicações Brasileiras S/ ATELEBRÃS, cuja criaçiio foi autorizada pela Lei n• 5.792, de
novembro de 1972, c que não guarda qualquer· vinculação ou
dependência ao Governo do Distrito Federal.
De outra parte, c de longa data, a Companhia de Elctricidadc de
Brasília - CEB, adotou "dia de vencimento fixo para todos os
meses, excetuando-sc a incidência nos dias não úteis, quando o venci·
monto ocorrerá no primeiro dia útil seguinte".
No que diz respeito à Companhia de Ãguas c Esgotos CAESB, manifestou, no expediente anexo ao processo, concordância
com a justificação do Projeto de Lei n• 31, de 1975, mas esclareceu
que não corta o fornecimento de água aos seus usuários sem antes
divulgar, amplamente, a medida, E informou que, "para salvaguardar seus compromissos com terceiros, cobra as contas em atraso com
um acréscimo de 10%, a título de multa",
De qualquer forma, e nas áreas de água, esgotos e eletricidadc, o
estabelecimento de prazo, não de quinze, mas de dez dias, contado a
partir do vencimento, para o pagamento das contas, a mim me parece medida acertada c conveniente, de amplo alcance social, ainda
mais porque já constitui norma cm outros campos da atividadc
humana. E como é natural, os juros de mora somente poderão ser
cobrados, e interrompida a prestação ou fornecimento de serviço,
após o transcruso do dccêndio.
Com respeito à taxa de religação, convém fique explícito, a
finalidade da proposição é torná-la suportável, com o que concordo
pleneumcnte.
Proponho, em decorrência, a aprovação do projeto com a
seguinte:
EMENDA N• I-DF
Ao artigo I'· dê-se a seguinte redução:
"Art. I• As empresas concessionárias de serviços de âgua,
esgotos c luz no Distrito Federal, não poderão cortar o fornecimento
ou por qualquer forma interromper a prestação do serviço, antes de
decorridos dez (lO) dias da data do vencimento das respectivas
contas.··
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1975. - Heitor Dias,
Presidente Helvídlo Nunes, Relator - Lázaro Barboza - Henrique
de La Rocquc- Ruy Carneiro- Adlllberto Sena,
PARECER N•426, DE 1975
Da Comissilo de Finanças
Relator: Senador Heitor Dia'
De autoria do ii ustre Senador José: Esteves, a proposição em exume objctiva conceder pruzo para a suspensão dos serviços públicos
prestados pelas concc:ssionúrius de úgun, esgotos, luz e telefones, no
Dis~rito Federul, após o vencimento das contas nüo pagas pelos
USUUriOS,

Além de fixar o referido prazo cm 15 (quinze) dias, dispõe sobre
o termo inicial dos juros de mora e demais acréscimos pelo inadimplcmento da obrigação.
Por derradeiro, o projeto limita cm 5% (cinco por cento) do
valor do maior salário mínimo vigente no País, a chamada "taxa de
religaçr.o" dos mencionados serviços, em caso de interrupção compulsória por falta de pagamento.
Obtendo parecer favorável na Comissão de Constituição c J ustiça, pronunciou-se também pela aprovação a do Distrito Federal,
apresentando, porém, emenda reduzindo o prazo proposto no artigo
1•, para lO (dez} dias.
A esta Comissão compete a apreciação da matéria sob o uspccto
financeiro.
Parece-nos, a bem da verdade, louvável u medida, a qual procura minimizar os efeitos danosos provocados pelo corte no fornecimento de serviços tão necessários à colctividadc.
Relativamente à interrupçiio dos serviços de âgua por motivo de
falta de pagamento de contas, já se chegou a discutir sobre a própria
constilucionalidadc de tal sanção, sob o fundamento de que o uso da
água canalizada estaria abrangido pelos direitos concernentes à vida
(Constituição Federal de 1946, 'art. 145; Constituição Federal de
1967, art. 150 c Emenda Constitucional n• I, de 1969, art. 153,
caput). Tal fundamentação, todavia, veio a ser f"ieitada pelajurisprudi:ncia adotada pela Suprema Corte c sintetizada cm acórdiio assim
ementado:
"Serviço de água. Suspensão do fornecimento por falta
de pagamento, consoante lei municipal. Não i: inconstitUCIOnal esse tipo de sanção (RE 42.649- 20-10-66)".
Trata-se de aresto proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n• 16.526, publicado na
RTJ vol.42, pág. 712.
A incensurável decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal,
por outro lado, niio afasta o caráter relevante do fornecimento de
água e do serviço de esgotos, cuja falta origina sérios riscos à saúde c
higiene da população.
Assim, é inegável que se hâ de evitar, dentro das possibilidades
práticus, a suspensão de tais servíços.

Ocorre, entretanto, qL!e a empresa concessionária no Distrito
Federal, Companhia de Ãguas e Esgotos de Brasllia - CAESB, jâ
cumpre esse principio básico, consoante a informaçiio prestada pelo
Secretário de Viação e Obras, cm oficio de 3 de abril do corrente ano.
Com efeito, a apresentaçiio das contas relativas às tarifas de
água e esgoto siió apresentadas dentro dos 10 (dez) dias seguintes ao
da leitura do hidrômetro, fixando·sc a data do vencimento no 15• dia
da referida apresentação da conta ao usuário. Uma vez não efctuado
o pugamento, incide sobre a tarifa, excluída a cota de previdência c
outras que lhe possam acrescer, uma multa de 10% (dez por cento). O
corte do serviço, segundo o parágrafo único do urt. 33 do Regulamento de Classificação c Tatifas dos Serviços de Água e Esgotos
do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto "N" n• 519, de 30 de
agosto de 1966, só é cfetivado 20 (vinte) dias após o vencimento do
respectivo débito.
A taxa de religaçi10, por outro lado, constitui umu prestação de
serviço que, devendo ser feita no domicílio, onera sobremaneira a
concessioaúria, dai porque estabelece o art. 37 do mencionado Regulamento:
"Art. 37. O serviço de água cortado por falta de pagamento de turifu ou outra qualquer infraçilo a este Regulamento só será restabelecido depois de liquidados todos os
d.!bitos, inclusive multas, corrigida u situuçilo que deu mo·
tivo i1 aplicuçuo da penalidade e mediante pagamento de uma
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ccntuuis do salário mínimo vigente no Distrito Federal:
a)
b)
c)
d)

rumai predial de 13mm (1/2") ................. 4%
rumai predial de 19mm (3/4") .................5%
rumai predial de25mm (I") ...................6%
ramal predial dc38mm (I 1/2") ...............9%

Parágrafo único Para ramal predial de diâmetro supc·
rio r a 38mm (I I /2"), a taxa de rcligaçào serâ aumentada na
proporção de 6% por polegada ou fração de polegadas
excedente."
Cabe esclarecer, ainda, que, face ao advento da recente lei que
descaracteriza o salârio mínimo como fator de correçilo monetâria, a
CAESB aplica o valor base fixado pelo Decreto n• 75.704, de 8 de
maio de 1975.
Como se pode observar, não çxiste exagero na cobrança da taxa
de religução, tendo;se cm vista a utilização de mão-de-obra e
transporte ao prédio cuja religação se opera.
As mesmas razões que desaconselham a aprovação da medida
com relação aos serviços de água e esgotos podem ser alegadas para
a empresa concessionária do serviço de distribuição de eletricidade
no Distrito Federal.
A Companhia de Elctricidade de Brasílía serve a cerca de·
132.000 consumidores, sendo 66.000 residências no Plano Piloto.
Do total de consumidores, apenas 5.000 cortes, por falta de pa·
sarnento, são efetuados por mês, o que não chega a alcançar 4% dos
prédios servidos pela Companhia.
Além disso, tratando-se de empresa concessionária, a CEB acha·
se subordinada às regras estabelecidas pelo poder concedente, razão
por que não possui autonomia para fixar suas tarifas ou mesmo os
critérios destinados a regular a suspensão do fornecimento do
serviço.
Nos termos da Portaria n• 378, de 26 de março de 1975, do Sr.
Ministro de Estudo das Minas c Energia, u vigorar a partir de 17 de
setembro próximo vindouro, fica concedido o prazo de lO (dez) dias
para o pagamento das contas aos consumidores do Grupo A (serviço residencial c nuo-residcncial), c de IS (quinze) dias aos consumidores do Grupo B.
Com respeito aos acréscimos moratórias, dispõe a Portaria
Ministerial, cm seus itens 49 c 50, verbls:
''49 - A concessionária fica autorizada u cobrar dos
consumidores futurados no Grupo A, o acréscimo. de 0,2%
(dois décimos por cento) sobre o.valor líquido da conta, por
dia de atraso no pagamento, caso não seja ela liquidada até o
dia do seu vencimento, inclusive, sem prcjuí~o do direito de
suspensão do fornecimento, previsto no item 52 desta
Portaria.
50 -· (; facultado à concessionAria cobrar, dos consumi·
dores futurados no Grupo B, a partir do vencimento de cada
conta não paga pontualmente, o acri:scimo de 10% (dez por
cento) sobre o valor Irquido da mcsnià, sem prejuízo do direito
de corte do fornecimento, a partir do 100 (décimo) dia após a
data de vencimento consignado na conta, conforme o disposto
•no Item 45 (grifamos)."
A norma cm questão regula, ainda, o valor a ser cobrado pela
rcligaçilo da unidade de consumo, fixando-o cm 4,5% (quatro e meio
por. cento) sobre a tarifa fiscal, udotadu para o cálculo do Imposto
Ún1~o sobre Energia Elétrica e fixada pelo Departamento Nacional
de Aguus e Energia Eli:tricn (DNAEE), consoante se refere o Regulamento aprovado pelo Decreto n• 68.419, de 25 de março de 1971.
Os valores devidos para as novas ligações ou rcligações, vigentes
no 3: trimestre, do corrente ano, não alcançam Cr$ 10,00 (dez
cruze~ros) pura o primeiro caso· c pouco ultrapassam dos CrS 12,00
(doze cruzeiros), para o segundo.

A prestação dos serviços de telecomunicações concedidos nesta
Capital à TELEBRASILIA, empresa do Grupo TELEBRÁS, tambi:m se acha disciplinada 'pelo poder concedente, no caso o
DENTEL- Departamento Nacional de Telecomunicações, o qual
estubclccc as normas gerais a serem adotudas pelas conccssion~rias
de todo o País, com respeito às tarifas, formas de pagamento, taxas c
acréscimos diVersos e penalidades previstas aos usuários raltosos.
Dispõe a regra do item 14, das Normas de Prestação de Serviços
l·'úblicos de Telefonia, divulgadas pela empresa:
14 - A 'TELEBRASILlA emitirá, periodicamente,
conta dos serviços prestados, que, não sendo contestada ati:
JO (trinta) dias de seu vencimento, se reveste de earáter de dí·
vida líquida c certa.
14.1 -0 nu o pagamento daS contas até lU data do VenCi·
lllCnto sujeitará o assinante às seguintes sanções:
a) multa de 10% (dez por cento) do valor da conta;
b) desligamento ou bloqueio parcial da instalação no
IS• (décimo quinto) dia do vencimento, sem prejuízo dos encargos do assinante, ficando a rcligação sujeita ao pagamento
do débito, incluindo a multa e o preço da rcligação;
c) cancelamento da assinatura com a conseqUente retirada do aparelho e instalações da TELEBRASILIA, após 120
(cento c vinte) dias do vencimento, e sem prejuízo da cobrança de débito;
·
d) se o assinante tiver mais de uma linha, a
TELEBRASILIA poderá, pela falta de pagamento de uma
delas, aplicar as mesmas sanções previstas cm b e c às demais
linhas, aparelhos c acessórios, ou transferir o débito da linha
perdida para outra, do mesmo assinante", (grifamos)
Cumpre esclarecer, outros~im, que a TELEBRASILIA, coninformação segura, não mais autoriza o desligamento do
aparelho, senão o seu parcial bloqueio após o transcurso do prazo de
30 (trinta) dias a partir da data do vencimento da respectiva conta.
A taxa de religação exigida pela companhia equivale a 7% sobre
o maior sulúrio mínimo vigente no Pais, critério, aliás, ultrapassado
pela legislação vigente, c que, na atualid.,dc, perfaz o total de
Cr$ 37,30 (trint:l e sete cruzeiros c trinta centavos).
Do exposto, se conclui que as medidas propostas no presente
projeto não alcançam os seus objetivos de beneficiar o consumidor
dos serviços públicos por ela abrangidos: Pelo contrário, na tolali·
dade dos casos, os prazos previstos para a suspensão do fornecimento dos serviços estão aquém daqueles ora propostos.
Por outro lado, os prejuízos notórios a que se submeterão tais
empresos, diga-se de passagem, que carecem de fortes recursos a
serem reinvestidos nas obras de expansão de redes de distribuição,
torna-se, também, obstáculo intransponível para o acolhimento da
proposição.
.
O :~spccto discriminativo do projeto, que visa a abranger,
exclusivamente, us conc~:s~ionârias do Distrito Federal, data nni•,
não consegue elidir o alcance das normas uniformes ditadas pelo
poder concedente pura todas as empresas a ele subordinadas, no respectivo seta r.
Por fim, i: de se observar que o dispositivo inserto no artigo 2•
da proposição encontra-se em desacordo com o mandamento
expresso na Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, que estabelece ades·
caracterização do salário mínimo como fator de corrcção monetária,
regulamentada pelo Decreto n• 75.704, de 8 de maio de 1975.
Emborn já nos tenha passado sob olhos este processo, somente
agora nos é dado, como Relator da matéria, analisar, mais. upro.
fundudumcntc, o assunto, para fundamentar o nosso voto, que é, cm
face das razões expendidas, pela rejeição do proJeto e du emenda
n• 1-DP.
Saiu dus Comissões, cm 18 de setembro de 1975. - Amaral
Peixoto, Presidente - Heitor Dias, Relator - Ruy Santos - Leite
Chaves - Maltas Leio - Saldanha Derzl - Vlrgnto Tivora Evehlslo VIeira- Tcotônlo Vilela.
sount~
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mi 1t publicação.
Sobre u mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Sccre·
til rio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1975
"Altera a redação dos artigos 463, 464 e 465, da Con·
solidaçilo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no
5.451 de to de maio de 1943."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os arts. 463, 464 e 465, da Consolidação das Leis do
Trabalho, passam a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 463 A prestação cm espécie do salário será paga em
moeda corrente do País ou na forma prevista no art. 464.
Purltgrafo único. Considera-se não feito o pagamento de
salário com inobservância do disposto neste artigo.
Art. 464, O pagamento de salário poderá ser feito através de
depósito banc,írio em conta pessoal do empregado, na agência mais
próxima do local da prestação do se•viço ou na de escolha deste, sen·
do·lhe fornecido demonstrativo de pagamento (contra-cheque).
§ I• Um dia após o depósito, a empresa, cujos horllrios de
funcionamento coincidam com ·o expediente bancàrio, liberará seus
empregados por I (uma) hora, para facilitar o desconto de cheques.
§ 2• Nus localidades onde não houver agência bancária e para
o empreg•do analfabeto, o pagamento de salário será feito somente
cm moeda corrente, contra recibo. Tratando-se de empregado analfa·
beta, o recibo será assinado por procurador com poderes especiais
r~an1 tanto.
Art. 465. O pagamento de salário em moeda corrente será
efetuado em dia útil c no local de trabalho, dentro do horário de ser·
viço ou imediatamente após o encerramc::nto deste."
Art. 2• Estu lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Rcvo~am-se as disposições em contrário.
Jusllncaçilo
A Consolidação das Leis do Trabalho madrnite o pagamento de
salúrio cm espéck por outra forma que não a em moeda corrente do

Puís.
Traw-sc, evidentemente, de uma garantia para o trabalhador,
mus garuntiu que não deixa de encerrar regra totalmente desutualiza·
du, incompatível com a realidade do momento em que vivemos, com
u tecnologia ditando as regras do comportamento humano.
Por isto que, a udoção de forma alternativa de pagamento de
salúrio, por meio de depósito bancário, sendo uma reivindicação es·
pecificu do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilaçilo e
Reli nação do Petróleo no Estudo de Minas Gerais e trazendo para o
flmbito da legislação trabalhista a sistemática de há muito usada no
pagamento de funcionários públicos, apresenta ainda as seguintes
vuntugens adicionais:
·
....: impedimento de fraudes que, infelizmente, ainda silo adota·
das por muitos maus cmpreAadorcs, devendo ser lembrado, dentre
mui tas, a prática dos recibos cm branco. O depósito bancário to r·
nuria impossível qualquer burla ao correto pagamento de salários;
-fim do absurdo representado pela impressilo digital como as·
sinaturu em recibos de salários. Como o unalfabeto pode saber a
que cstú dando quitação, se não sabe ler?;
- incentivo à poupança, em consonância, aliás, com u própria
politica governamental. O empregado, em dias de pagamento, não
dchmrú 0 seu salário no comércio, bares e outros locais de diversão;
- liocilidade de melhor controle no orçamento familiar,
mediante saques cspcclr.cos pura pagamento de despesoos;
- mais cultura c vivência comercial, proporcionadas pelo
pre~ochimcnto c desconto de cheques. Seria também um incentivo
puna que os l.mulfabctos deixusscm de sê-lo:

- nwis. sega rança, tanto no pagamento de contas, tendo cm
vislll o endosso de cheques, quanto no transporte de numerário, que
nU o prccisarú ser feito nos dias de pagamento.
A proposição não se omite quanto aos casos concretos de
loculidudcs onde não cxistani agências bancárias, estabelecendo que
em tais condições o pagamento de salário será sempre feito em
moeda corrente, du mesma forma que para trabalhadores unulfu·
bctos.
Sulu dus Sessões, cm 19 de setembro de 1975.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÀO CITADA

DECRETO· LEI N' 5.451, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Co~solldaçilo das Leis do Trabalho
.•.••.•• o'." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 463. A prestação em espécie do salário será paga em
moeda corrente do País.
Parâgrnfo único. O pagamento do salário realizado com
inobservância deste artigo considera-se corno não feito.
Art. 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra re·
cibo, ussinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto,
medlunte sua imprt:ssfio digiful, ou, não sendo esta possível, a seu
rogo.
Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e
no locul do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente
upós o encerrumc:nto deste.

....................... ··············· ................. .
(,4,, Comi.w)<'S d~ Con.<tituiçào e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 160, DE 1975
Dispõe sobre o exercício da profissio de Técnico Agricola
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O exercício da profissão de Téçnico Agrícola obedecerá
no disposto nu presente lei.
Art. 2• A designação de Técnico Agrícola i: privativa:
a) dos diplomados em Colégios ou Escohis Agrícolas, oficiais
ou reconhecidus, em cursos de nível médio de Agricultura, Zootecnia
ou de Indústrias Rurais;
b) dos diplomados, em data anterior à oficializaçilo dos cursos
de formuçiío, cujos diplomas hajam sido reconhecidos em virtude de
lei federal;
c) dos diplomados no estrangeiro, que hajam revalidado seu di·
ploma nu forma da legislação em vigor.
Art. 3• O efetivo exercício da profissão dependerA, ainda, do
prévio registro do interessado no Ministério da Agricultura.
Art. 4• A profissão de Técnico Agrícola será exercida, principalmente:
I -como Fiscal Orientador:
a) nu elaboração de pareceres tócnicos, nas propostas de finan·
ciumentos recebidas pelus Carteiras Agrícolas de estabelecimentos
bane(! rios:
b) nu fisculizução ln loco dos financiamentos agropecuúrios em
gcrul:
c) nu eluboração de projetas sócio-económicos de empresa
rural;
d) nu ussistênciu técnicu c fiscnlizuçlio dos projetas mencionados nu ulíncu untcrior,
11- como Extcnsionístu:
a) nu condiç11o de responsável pelos serviços de escritório e
cumpo, cm condições idênticas às dos Engenheiros Agrônomos;
b) nu coord<:moção de escritórios locuis da ADCA R, bem corno
nu udministruçilo dos rncsmos;
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c) na coordenação dos trabalhos de extensão em toda u área de
açiío, responsabilizando-se pela elaboração de relatórios, controle de privudas, individuais ou colctivas, de qualquc:r natureza ou miviCla·
quilometragem de veículos à sua disposição c colctu de resultados de, farú jus a uma n:muncruçào nunca· inferior a 6 (seis) vezes o
muior ~mlilrio mínimo vigente no'País.
obtidos com a assistência prestada uo homem do campo;
Art. 7'' O Grupo da Conrederação Nacional das Profissões
d) na elaboração, dentro das normas do crédito rural, de planos
Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões, anexo à
de investimento e projetas para propriedade-modelo;
c) nu realização de estudos e levantamentos sócio-económicos Consolidação das Leis do Trabalho, C: acrescidc da categoria de
de Município, pura determinação de problemas e planificação da Técnico Agrícola.
utividade extcnsionista na área;
Art. 8• O Poder Executivo, ouvidos os Ministórios da Educa·
I) no desenvolvimento de trabalhos cm consonância com u çào, Trabalho e Agricultura, rcgulamen(ará a presente lei no prazo
política agrícola dos governos federal, estadual e municipal;
de 30 (trinta) dias, contados da sua publicação.
g) no desdobramento de programas de integração das organiza·
Art. 9• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
ções empenhadas no desenvolvimento integrado da comunidade.
A rt. 1O. Revogam-se as disposições em contrário.
III -nas Cooperativas Agrícolas:
a) como Assessor Administrativo:
Justificação
I. na elaboração e execução do plano de trabalho das entidades;
No momento em que as ex1genc1as do mercado interno e a
2. no assessornmento das assembléias gerais, ordinárias ou
necessidade de exportar para obter divisas, impõem a elevação dos
extruordinárius, e das reuniões· dos Conselhos, Adm!nistrativo e
índices de produtividade do campo, há que destacar o papel
Fiscal das Cooperativas;
desempenhado pelo Técnico Agrícola de nível módio no incremento
J. no assessoramento às Diretorias: na elaboração, execução e c melhoria da qualidade, da produção da lavoura c da agropecuária.
controle dos planos de crédito c nas compras e vendas em comum;
Formado nas Escolas ou Colégios Agricolas, em cursos de 3
no controle dos cadastros e no recebimento, industrialização e
anos que propiciam a especialização em Agricultura, Zootecnia ou
comercialização dos produtos; na anãlisc ecOnõmica e financeira c
em Indústrias Rurais, o profissional em questão está apto a trabalhar
no cumpçimento das obrigações para com a Organização das
no Serviço de Extensão Rural, junto às carteiras agrícolas dos Ban·
Cooperativas Brasileiras- OCB, Cooperativa Central dos Produto·
cos c, principalmente, como Assessor das Diretorias, ou Assistente
rese INCRA;
Técnico das cooperativas.
4, na elaboração, juntamente com as Dirctorias das Coopcrati·
Lamentavelmente, porém, não conta o Técnico Agrícola com o
vus, de propostas de financiamento a serem encaminhadas às entidaincentivo e as vantagens de uma profissão regulamentada. Ató hoje,
des financeiras;
executa tarefas da maior importância e responsabilidade sem o
5. no oferecimento de educação cooperativista - nos aspectos
reconhecimento legal desse fato.
práticos e doutrinários- à Diretoria das Cooperativas.
·
O projeto ora apresentado poderá, dcstartc, eliminar a
b) como Assistente Técnico:
mencionada desigualdade de tratamento, conferindo aos exercentes
I. na elaboração e acompanhamento da execução de planos de
dn profissão o amparo e as perspectivas já asseguradas aos trabalha·
financiamento c orçamentos de aplicação de créditos para coopera·
dores de outras profissões especializadas,
dos:
A competi:ncia da União para legislar sobre direito do trabalho
2, na participaçUo, como assessores, das assembléias c reuniões
está assegurada pelo item XVII, letra b, do artigo 8• da Constituição
do Conselho Administrativo das Cooperativas;
Federal (Emenda n• 1/69) e, no exercício das profissões, devem ser
3. colaboração nu daboração de propostas de financiamento a
observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer (§ 23 do
s~:rcm encaminhadas às entidades tinancdras;
art. 153 da Constituição). Por outro lado, a proposição não atenta
4, no oferecimento de educação cooperativista - nos aspectos
contra o disposto no urt. 57 da Lei Maior, uma vez que: não se
doutrinúrios e práticos - aos sócios das Cooperativas c demais
propõe a regular matéria financeira: não cria cargos nem se refere a
in t~:rcssados:
'problemas de organização. administrativa ou judiciária do D!strito
5. na prestação de assistência técnica educativa aos agriculto·
Federal; não trata especificamente dos servidores públicos da União
res, cooperados, financiados pela entidade com recursos oriundos de
e, finalmente, não se rerere aos efetivos das Forças Armadas.
Bancos Oficiais, objetivando u'a melhor aplicação do crédito rural c
Procuramos, através do projeto, dar ao Técnico Agricol;; um
a utilização racional de máquinas, implementas e insumos modernos;
mínimo de apoio legal, indispensável ao correto e tranqUilo desempe·
6. no fornecimento de laudos técnicos de fiscalização para
nho das atividndes profissionais, cuja importãncia pura a melhoria
órgãos financeiros, sobre as aplicações dos recursos destinados às
dos trabalhos do campo já foi destacada. Disciplinado o exercício da
atividades agrícolas;
profissão, inr.Jusive com a exigência de habilitação prévia, ficarão
7, na orientação e assisti:ncia aos cooperados quanto às utividu·
desde logo ufastndos os aventureiros, valorizando-se os exercentes da
des agro pecuárias e à comercialização dos respectivos produtos;
atividade c incentivando o ingresso de novos elementos nu ruturosa
H. nu coordenação de Departamentos Rurais, acompanhando o
carreir~1.
desenvolvimento de todas as atividades aos mesmos inerentes e
Da mesma forma, a indicação das atribuições do Técnico
elaborando relatórios para os órgãos de colaboração com us Agrícola virá eliminar desvios funcionais c possíveis invasões das
Cooporutivas.
áreas de atuação de outros profissionais,
A fim de não prejudicar aqueles que, embora sem formação
Art. 5Y Os indivíduos, firmas, sociedades, associações, compu·
nhius e empresas em geral,. que exerçam ou explorem serviços de especializada, estejam exercendo a profissão, cuida a propositura de
técnicu ugricola, só poderão executur.tais serviços depois de prova- seu aproveitamento em c~ráler excepcional, de acordo com a exi·
rem que os encarregados da parte técnica são profissionais habilitn· gi:nciu de prazo pura a integração na carreira, e as novas condições
parn o desempenho dus tarefas inerentes à mesma.
dos c registrados de acordo com esta lei.
Em contrapartida, o art. 6• impõe a presença do Ti:cnico
Parágrafo único. A substituição dos profissionais responsáveis
obrign u nova prova,· por parte das entidades a que se refere este Agrícola devidumentc hapilitado e registrado, junto u empresas,
sodcUudes, us!)o~fçoes, etc., cm cujas atividudes·sc incluíl alguma
urtigo,
Art. 6' O Técnico Agr!colu poderá exercer suas utividudes das atribuições•d<> aludido profissional, ressaltando, ainda, que u
como prolissional liberal, servidor ou empregado, respeitadas substituição desse respons{avel túcnico importurú, sempre, cm novU
comprovação,
'\Cmprt: as normas técnicas c: élicus da profissão.
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cxcrcentc da profissão regulamentada. De ucordo com o Parágrafo
único do art. R9, o sulúrio proliss.ionul da categoria scrf1 igual u 6
(seis) vezes o maior salário mínimo em vigor no Pnfs.
A providência acimu atende, inclusive, a ponderação do Ministro M. V. Russomano, relativa ao salí1rio mínimo:
"Quem deve fixar o salúdo mínimo é o próprio Estudo.
Só ele é impessoal, supremo na sua autoridade, ·sereno no seu
julg:tmcnto. Se permitirmos que n matéria escape do âmbito
coativo do direito pura a esfera contratual das convenções
colctivm: do trubulho - propiciaremos controvérsias
maiores, dúvidas mais torturantes, das quais nos dí1 notícia
Sulvador Alarcón y Horcas ("Código dei Trabujo", I' vol.,
pCtg. 229)." ("Comentários à CLT", vol. 1•, pág. 240.)
Ora, nada ll)ais sendo o salário profissional do que a remuneração mínizmt de ·dc'tt:rminuda categoria, correto será pensar-se no seu
estabelecimento pelo Estado, dt~ modo a evitar as controvérsias
upontad<!s por Russomano.
Por outro lado, emhora combatida ror alguns, a instituição do
salário profissional através de lei não constitui uma aberração. Em
apoio desta tese, merecem citação os seguintes pronunciamentos de
ilustres estudiosos dos problcrnns trabalhistas:
"O salúrio mínimo pode ser profissional, fixado cm base maior
que o mínimo salarial comum.
O exemplo muis citável é: o de salário mínimo profissional dos
médicos, cnrcrmeiros c dentistas.
Niio é inconstitucionul a lei que lixa saUtrio protissional, porque
a Constituição, nrt. 157, I, autoriza n intervenção do poder público
pura a instituição do salário mínimo, sem especificar a natureza desse mínimo. Tunto pode ser ele o geral. ou o especial, ou profissional,
aquele pum a comunidade dos trabalhadores, este para determinada
categoria profissional. E nu espécie do salúrio mínimo especial se inclui o saU1rio prolissional. uma vez que, através dele, se lixa um mfni·
mo de rl!muncração da categoriu, aquém do qual se não permite ajuste S<tlarial.
Conslitucional t! legitimo é, pois, o salário mínimo prolissionnl, ins·
tituído e fixado pelo poder público competente, que pode ser o
legislativo, pur lei, ou a Justiça do Trabalho, por sentença normativa" (Amuro Barreto, "Tutela Gerul do Trabalho", vol. I, pág. 127nosso do destaque).
"Afigura-se-nos que a fi.ação legal de níveis mínimos de
remuncmção profissional não encontra obstáculo de índole constitucional, po"Jutinto:
a) o salário profissional constitui uma das formas de amparo ao
trabalhador de que se vale o Direito do Trabalho, sobre o qual tem a
Uniiio competência para legislar (art. 8•, n• XVII, alínea b);
b) essa modalid:tdc de salârio se objetiva nu fixoção de níveis
mínimos de remuneração par~\ determinada categoria profissional ou
profissão, corrospondcndo, assim, ao salário minimo capuz de satisfazer às necessidades normais do trabalhador, qu'e integra determinado grupo (art. 165, inciso I);
c) a indu que não seja considerado como modalidade do salário
mínimo (profissional c não. geral), certo é: que a Constituição nilo restringiu n competência da União para legíslor sobre Direito do Trabalho upcnus no utinentc nos preceitos enumerndos no art. 165,já que
possibilitou à lei ussegurur :1os trabalhadores outros direitos que nos
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social.

soliduricdade entre us cutegorius sociuis du produção. A liberdade de
iniciativa deve ser respeitada na medida em que não impeça a
consecução desses lins. E n lei, ao adotar disposições que visem à
Justiça Social, deve ter cm conta, preponderantemente, o desenvolvimento nucionnl.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando rcprcscntaçilo sobre u
inconstitucionalidade da fixação, por lei, do sulário profissional dos
engenheiros, mquitctos c engenheiros agrônomos, resolveu declarar
sua inconstitucionulidadc upenus '"no tocante aos servidores sujeitos
ao regime estatutário, niio ficando, pois, abrangidos pela declaração
de inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida
pela CL T, quer sejam empregados de empresas privadas, quer sejam
servidores da Administração Pública, di reta ou indiretu" (180). Tombém a Justiça do Trabalho jit se pronunciou pela constitucionalidade
da Lei n• 4.950-A, de 1966, alterada pelo art. 82 da Lei n• 5.194,
do mesmo ano, inclusivt: no concernente "aos profissionais contruta·
dos, sob o regime du CLT, por pessoa juridica de direito público
intcrno"(IHI),
Parece-nos, cm face do exposto, nada obstar, sob o aspecto
constitucional, a fixação legal do salário profissional". (Arnaldo
Sussokind, ("Instituições de Direito do Trabalho", vol. I, págs.
336/337).
Evidcnciudas, portanto, a conveniência e, mais do que: isto, a
ru:ccssid<~dc impcrio~a 'da rcguhuncntaçüo ('lrolissional da ntividadc
de Técnico Agrícola- com vistas à clevuçõo do statu1 de seus cxercentcs c 11 conscqUêntc atração de novos elementos pura o sctor conlimnos na aprovação do presente projeto.
Sul a dus Sessões, em 19 de setembro de 1975.- Ruy Carneiro,
( 180) 1\c. elo STr., s~:~sil.o plena eh,," 13·6·MI, nu Rcprcsc:nt~cilo n• 745; Thcmlstocll:s Cu·
vutcanti, voto vencedor, À inconstitucionnlidudc cm rcluc;ilo uos ·,crvidorcs pi1blicm "ujcitus •
uo regime c~tatut;\rio rc~ultou do fato tlc dcl'cndcr da Íoliciutiva tlo Poder l:xctuti~o u Lei
fi~adora de vcnclmcnto5 dc5SCll scrvidorc••
( 181) 1\c, do TST, de 21·5-CiH, no RR-4.0'l2/67; A Sus\ckind, rei.

(As Cnmissõc~o de Conslituiçiio c Justiçfl, de Educa~iio C' Cultur:~, de Atfricul·

Ium c de

l.c)Zi~laÇào Soei ui,)

O SR. PRESIDENTE (Magalhãc• Pinto) - Os proj~tos lidos
scrüo publicmtos c rcmc:tidos às cu missões competentes.
l-li1 ormlorcs inscritos.
Concedo :t palavra ao nobr" Senador Dínurtc Mariz.(P•usa.)
S. Ex• nüo está presente.
Concedo n palnvrn :to nobre Senador Danton Jobim.

O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro. Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Rclmcm-sc no próximo domingo, em Convenções NucionaiS, os
dois lmicos partidos políticos existentes cm nosso País. A ocusião
me parece propíciu i.l que se ruçum algurnas observações ou consi·
<.lcr:tçõcs sobre a francisc:tna pobreza de nossa vidn partidária.
Depois do vendaval que soprou sobre o ccnúrio político em
outubro <le 1965, com o n<ivcnto do Ato lnstitucionul n• 2, sohrarnm
Uuus agremiações cm tlossa vida públiCa, que passurml1 a contrncelli.lr no palco purtidi1rio.
Truzium clns a 'marca do transitório, até nos nomes com que
J'orum batizudas. Ao invés de se tjUU!ificurcm como partidos,
adoturum clm1Ucnlemente ns cJcnominaçõus de Alinnçu e Movimento.
Um mestre de Ciência Politica, Geoffrcy K. Robcrts, distingue
bem uliunçu c movimento de partido politico, Aliança, segundo o
Dir-se-it yuc a fixuçilo legal do salârio profissional representa professor britflnh.:o, "C g~:rulmente cmprcguda, cm cianciu política,
intervenção do lloder Público nu economia privada vedada pela com rcl'crénciu it união dos chefes de partidos (ou de grupos) para u
Constituição. Nào nos parece, contudo, que do art. 160 da Corta rcalit.açiw de ccrln politicu, ou pura uprovur ou rejeitar projeto do
Mugnu se possa extrair tal conclusão. Aliâs, toda legislaçilo de prote- l.egislutivo", Enquanto os Movimentos udircrem dos purtidos
ç~o uo trnbulho constitui intervenção do Estado na t:conomia priva- pori1uc nem sempre vis:.un no cxcrdcio dns funções govcrnumentuis
da com n finalidade de reulizur a Justiça Social, a vulorizaçiio do c, tumb<:rn, porque lhes J'ultu organização unificnda", (A Dlctlonary
trubalho como condiçiio da dignidade humana c a harmoniu c of Politicai Anulysl•.)
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ARENA c MDB têm funcionado como partidos. Um caracterizndo
como o Partido da Revoluçuo, o outro como o ~artido da Oposição.
Essa antinomia - Oposiçuo versus Rcvoluçuo - diga-se de
passagem, é falsa ou pelo menos, ilusória. Uma revolução que, em.
bora de propósitos democráticos, ainda não quis ou não pôde institu·
cionulizar-se, dificilmente pode sofrer u confrontação de uma oposic;ao legal e legalista, Existe - isto sint - o pressuposto, ou melhor, a
presunção de que todos aceitam· a Revolução pacificamente ou não 8
contestam, como se convencionou dizer.

Mas. haverá necessidade de qualquer partido político para
con:llituir-sc:cm suporte cportu~vozda Revolução? Os que operam

se licusse só um a mais, criado naturalmente, es:e um teria, forçosu·
mente, que ficar fazendo o jogo das conveniõncias, ora apoiando um
lado, 'Ora apoiando o outro. O ideal seria se nós pudéssemos ter
quatro partidos, mais dois criados, AgÓru, para criar esses dois,
como procederíamos'? Teríamos que criá·los eliminando, ao menos
transitoriamente, o dispositivo constitucional de fidelidade parti·
dária. Pura quê? Para possibilitar a Deputados c Senadores que não
estejam bem nos atuais partidos, a criação do· terceiro ou quarto,
Mas, de qualquer maneira, seria criação de cima pura baixo, e nós en·
contrariamos sempre o mal que se aponta na criação dos utuuis
partidos.

0
O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro) - Nobre
chamado sistema sustentam-na com suás próprias forças, ou pela forSenador
Ruy Santos, agradeço o aparte de V, Ex• porque o consi·
ça quando preciso, e falam c?m rara eloqUência, quando julgam
oportuno. Falam menos por palavras que pelo uso calculado dos dcro rigorosumcnte uma contribuição ao rneu ~modesto discurso de
hoje. Agora, devo dizer que não vejo nenhull' mal em que os partidos
instrumentos de cxceç;io, que conservam intactos cm seu poder.
Parece óbvio que àmbos os partidos vivem c respiram sob o pá· nasçam. ou se originam no seio do Congresso c das Assembléias esta·
li o do consentimento revolucioná,rio e, nesse sentido, são partidos da duais porque os congressistas, os legisladorcl', cm geral. são, cxut:.~~
mente, os políticos, que detém liderança: eles representam, legiti·
Revoluçüo.
mamente, as b:.~ses que os levaram às suas Câmaras.
Um deles, o MDB, foz oposição ao Governo ou tem feito oposi·
ção aos Governos, enquanto o 04tro se incumbe da defesa do Gover·
O Sr, Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Permite V. Ex• nova inno ou dos Governos. Face às circunstâncias, penso que nmbos
terrup~ão~
desempenham bem o seu papel transitório, Publicou-se, é certo, que
eu, do alto da minha pouca ou nenhuma autoridade, pedia a
O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Pois
extinção imediata dos atuais ~artidos. Só um louco o faria, E eu não, com prazer.
ainda estou, ao que me parece, cm pleno gozo de minhas faculdades
mentais.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia) - Não sou contra. Acho
que a rorma normal há de ser sempre esta. Digo que esta não ó a dese·
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla.)- Graças a Deus!
jada pelos que malsinam os atuais partidos. Os atuais partidos, como
O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Quando foram criados'! Com aquela rcprcscnt:.~ção de parlamentares cm
a Revolução se: tornou vitoriosa, preservou u semente do. renasci- litvor de um ou de outro. Então, estaríamos dentro daquela mc:im:J.
mento dcmocr{ltico, que é o Congresso. Revelou, por esse modo, em origl!m. por' tuntos malsinuda.
meio ao tumulto dos dias que se seguiram ao triu'nfo, que sempre
O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro)- Muito
embriaga, que assumh1, aptsar dos abusos que se iam cometendo, a
inicnção ·de cumprir o compromisso maior, assumido quando seus obrig;~do a V, Ex•, parece pcrreitamente esclarecido o seu pen·
chefes militares apelaram para o apoio da Nação: o de manter, ou de sarnento.
Devo dizer, Sr. Presidente, que sei muito bem que não podemos
restabelt:cer, se quisermos, as bases da democracia representativa,
atingir, no mundo em crise de hoje, à ambiciosa meta da normali·
npe,rfeiçoando-as.
Cümaras abertas e partidos políticos em atividade são o teste. dade em nossa vida política senão pelo processo gradativo, por meio
munho dessa intenção, roiterudamente proclamada pelos Presidentes de uproximações sucessivas.
Mus· sei t:lmbém que essa normalidade não cairá sobre a Nação
militares.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- llahla)- Permite V. Ex• um como dádiva do alto e sem u coiaboraçüo dos partidos, cujas repre·
senutções no Parlamento têm sido meras espectadoras da ação ou da
uparte'!
inação do Governo rcvolucion6rio na esrera das reformas políticas.
O SR. DANTON JOIIIM (MDll- Rio de Jonelro) - Com
Rerormas, rrisamos, que se destinam a realizar o ideal do aperrciçoa·
prazer nobre Senador Ruy Santos.
mr:nto democrático apregoado em 1964, corno a essência, mesma, do
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahia) - Ouço constantemente pcnsumento revolucionário.
dizer que, ante uma suposta inuutcnticidadc dos atua is partidos poli·
ticos, havia necessidade de eliminú-los, pura criação de outros, Diz·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo) - Honra-me
se que o mal dos atunis partidos é terem sido criados por decreto, por V, Ex• com um aparte'/
Ato Complementar; mas, os que virão agora para substitui-los,
O SR. DANTOM JOBIM (MDB - Rio de Janeiro)- Com
tnmbém serão criados assim, porque, como V. Ex• disse, com u
pra:tcr,
Ci1mara funcionando, é diflcil dnr nascimento a partidos políticos,
saídos das bases, das origens popula~cs, das tendõncias, da filosofin
O Sr, Eurico Rezende {ARENA - Espirito Santo) - Devo
de vida, ati: da ideologia. V, Ex• que é um velho jornalista se lembra apontar, como preliminar indeclinável, que vou emitir minha
de como surgiram os J:mtidos cm 1945. Pergunto: como surgiu a opinião pessoal. A primeira tese de V. Ex•, no sentido de que as duas
ubN'I Pela união das lideranças oposicionistas em todos os Estados, orguni:tuções politicns ~:xistentcs receberam a marca da intc::rinidude,
Coma'surgiu o PSD'/ Através dos interventores que estavam nos Es· é ubsolutamcnte válida. Mas, a tese da manutenção do bipartidaris·
tados. E o PTB? O PTB roi aquele disfarce do Sr. Getúlio Vargas mo briga violentamt:nte niio só com u rc:nlidadc nAcional, mas atê
pura, ao lado de um partido conservador, ter também um partido mesmo com a Sociologia Política. Os partidos políticos não existem
sensível àquelas idéias demagógicas- uso u expressão demagógico apenas paru fazer Governo e razer Oposiçuo, eles têm um· sentido
não pejorativamente; niio- do ex-Presidente, Assim, não vejo, no mais ~1mpJo, como instituiçõ~:s nucionuis, incumbidas dos seus
utuul sistc:mu ou nu vidu brusih:iru, m1 ntunl conjunturu, para usar u estudos, da intcl'prctu~uo das tendências políticas e, finalmente, do
expressão comum, êomo uc;1bar com esses partidos pura n crinção de sentimento nacionul. a finnlid"de prccipaa dos partidos políticos
outros. O que é possivc:l é abrir umu frc::stu puru a criação de novos, c interpretar o !lentímt:nto nacional. Entào, pc:rgunta .. sc:: será que o
cu scriu contru a criuçào dt: muis um. Claro que nilo admitindo scntimc:nto mtcil)nul i: tàll tucunho, i: tilo estreito, ê tUo mesquinho,
vollur·sc nos treze ou quutorzc que c:dsliram anteriormente, porque, que só udmitu u opçilo - fazer Governo ou fazer Oposiçuo1 Esta
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rc~nmcnt.lnções d:1 Sociologiu Política. Os partidos devem ubrigur
tcmJ~ncius de dircitu, tendências conscrvndorus. tendências de
esquerda, tcnd~ncias sociológicus, tcndênci~s de ccntro~csquerdu. E
os dois purtidos e~tistcntcs estão, realmente, exprimindo isto, nlUS de
umu nmncira cont1itantc. V. EK' vcrilica, na ARENA, problcmus
:1té de curútcr ideológico, ou então de carátcr político. No MDB.
então, cssu cscalu é muito maior. Ali há intcrvivênciu de elementos
dc cst.jucrda, de elementos de direita c de elementos de centro. E u
pr(,priu in;tituiçào ~u sublcgcn~a é o reconhecimento legal, é u
ulirmutivu legal, é a vcr~u~c legul ~c que os dois partidos nüo ti:m
carw..:idude de assimilar n vuricdadc do sentimento c das tendências
11:1do1Wis. A sublegcnda ;é uma espécie.: de uivará que a polícia
eleitoral dú pura os inÍ1àos brigurcm cm cnsa, Ora, isto realmente é
~csc;timulantc. Daí porque cu dcfen~o. c fulo cm meu nome pessoal,
u cxistência dc pdo menos quatro partidos, inclusive de um partido
t.jlle ubrigue as tendências de uma centro-esquerda, porque esta é u
tend~ncia no mu1H.lo, é uma tcndéncia insopitúvel. A ARENA e o
MDB nu o te ruo trun<IUilidadc c, por viu de conseqUência, u vida poli·
tica br;.asilciru nt1o tt:r{a cstnbilidude se continuar apenas com a
ARENA c o MDB. Daí porque- desculpe a lese expurgutória :1ssim como o eminente' SeilaJor Magalhães Pinlo, nos primeiros
dias da RcvoluQÜo, pregou 01 extinção de todos os partidos, porque a
plurulid:adc purtidÍaria cm c.xccssiva, cru desnecessária, prejudicial
:ao Pais, entendo que se dcvu voltar H cssa prCgação, hoje: extinguir
ARENA c MDB, criarem-se novos partidos. El<nientos, por
exemplo, ~a AREN'A, que· entendam que o Partido deva ter um
outro ~..:omportamcnto com rclaçào ao Poder Executivo se abrigarüo
cm um outro Partido c o bcncficiado maior, pan:cc~mc, será o nobre
Partido da Oposição. que sc prcsta, pelo menos, para gerar mais três
partidos,
O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio. de Janeiro) Agradeço o aparte dc V. Ex• c devo dizer-lhe que concordo com
muitas de suas observações sobre a nossa n:alidadc partidária. Mas
tliscordo, profundamt:nte, da h.:se de que sc devem c~ttinguir os atuais
purtidos, ou de I.JUC isso seja imprescindívcl pura que se amplie mais
o lelJUC dus opções partid{lri;ls, Discordo, porque acho que esses
p<artidos ora cxistcntcs, desde que se:· facilitasse a criação de novas
ugrcmiaçõcs, se depurariam di! muitas imperfeições c muitas con~
tradições internas I! poderiam, sem dúvida, representar até us duns
columas mcstrns do nosso sistcmu partidlario. Nunca defendi, jú O
uissc mllcríormcntc, u extinção doM DB ou da ARENA; pelo centrá·
rio, w..:ho ljliC eles dcvcm e.xistir. acho que clt:s já representam umu
c.\pc..:r1ênc..:i:.a valiosa que nilo pod~.:mos, de nenhum modo desprezar,
Agora, prosseguindo, devo dizer que, na democracia representa~
tiv;a, o parlido é o matunli intermcdi(ario entre o povo c o Governo,
como bcm disse V. Ex•, i=epn:scnt~1ndo muito mais do que puru c
simplcsmentl! tcndêndas governistas e oposicionistas.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espírito Santo)- Honra-me
V. E,,, cum outro aparte'!
O SR. DANTON JOBIM (MDB - Rio de Janeiro) - Com
pra1cr. Pcrrnit:.a-mc que termine apenas esta observuçào,
Quando o Governo, por imposiçilo das circunstâncias, não
procede de hascs populures, mas do conce1lso de um grupo restrito,
os partidos devem uprel'icntar, com maioria de razão, o muis alto
~1:1u po;sívcl uc rcprcscntutividude c de ;cnsibilid'ade uopiniíio pú·
hli~.:u, rclletindo todos os matizes da opinião. Porque, só ussim,
poderão servir, de um lado, uo govcrno, que nüo emanou de seu seio,
mas ao quul desejam ujudur, cadu quul ao seu modo, seju com o seu
apnio, seja com sua críticu honesta c hem rundmnentndu.
Cunc..:cdo, com muito pruzer, o aparte ao nobre representante do
Espírito Sitnto.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- E•pírlto Santo)- Quero res·
s:llvm que, a.bstJlutamcnte, 'liio desejo ingressur nu êconomiu interna

<.lo honrado partido du Oposiciio, Isto seria desrespeitoso, scría untiétil..:u. Mus parto de uma rculidadc que conheço -, os partidos,
uhvimnentc, têm vida pt.'1blicu c publicada, - c colocando o proble·
111:1 upi!IHIS nus termos da Sociologia Política, perguntaria a V, Ex•:
principulmcnte apôs o resultado ~us eleições de 1974 é, posslvel ao
purti~o du Opo;içuo nd<luirir homogeneidade e unidade absoluta de
ponto de vistu'! Creio que não. V. Ex• mesmo pode orcrcccr o seu tcs·
tcmunhu pcssoul. Então os partidos niio terão vida normal se prevulcccr o sistema hipurtidário. liuverá sempre conOitos internos, que
existem em grunde extensiao e profundidade no M DB, - que é
normul:- que existem, cmboça cm menor profundidade e em. menor
c.,tcnsiw, na ARENA. E io proporção que o tempo vai passando,;a c.'<pcriênchl c u observação revelam - essas divergências aumen ..
tum cada vez muis. Esta é a rc:llidade. E volto a dizer, tanto o
hipartidarismo não corresponde à realidade brasileira e nem sequer à
Sodologia l'uiÍtiou, que u Lei instituiu um regime de sublegendu,
.rccnnhcoen~o a impossibilidade du suu homogeneidade, Dní porque
volto a entender que devamos criar no Brasil um mínimo de quatro
pmtidos, para que se estabeleça um mercado autêntico das idéias
politic:as nacionais.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro) - No seu
novu ap:1rtc, V. Ex~ c~tcrcitou aquilo que os professores chamam de
rcdunMancia did:hica: V, Ex• repetiu pedagogicamente os argumen ..
tos anteriores, ~aliús com o mesmo brilho. Fez~mc entretanto, uma
pergunl<~ c a essa pergunta que agora vou responder.
Nàu acho liUe possa havcr dentro do meu Partido, o MDB,
unid~Hh: c coerência absolutas. porque isto não existe cm nenhum
Partido ~u lllllll~O: nuo conheço qualquer ugremíaçüo política, 'e te·
nho procurado e~tudar, inclusive, o regime partidário nas grandes
dcmocr:acias do mundo, quc apn:scnte esta feição monolítica. Nem
mcsrno nos países uni partidários, cumo a União Soviética: essa unidudc existe. Pelo contrúrio; a existência dc partido único, c até certo
pouto a existência de apcnas dois partidos, fo1cilita c agrava a hetero..
gcncitJudc da composição dessas ~1grcmiuçõcs políticas. De maneira
que essa unidudc não cxisLe, c nilo é privilégio nosso sua inexistência,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - V. Ex•
permite uma complementação ao aparte'? (Assentimento do orador)
Nfw estou pregando a unidade monolítica.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- Rio de Janeiro) - V. Ex•
íulou cm uniuade ab•oluta.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espírito Santo)- Não há.
Estou ditcndo que nem unidade razoável e'listc. Niio existe! O que: seria idc:li. Ninguém nc..:ga ljUC um Purtido tenha suas tendências, tenha
suus divcrgêncius intern:as, evidentes ou dilufdas, mas é que em um
~o; rartido; políticos brasileiros o que existe é conníto de ídi:ins.
Nuo é li ju;taposiçuo de tendências. O que há süo connítos violentos
de idéias, cuusundo profundas preocupações c ocupações aos seus Hdcrcs c uos seus dirigentes, constantemente, chamados c convocados
para um trabalho de persuasuo. Este trabulho obtém resultados
artificiuis:. c urcnas um uUiamento, porque seria duvidar da inteligência puliticu do hrusilt:iro, admitir~se quc após urn daqueles
cunllitus, húvcrú urna pa:l razoí1vcl, uma puz duradoura. Então, o
liLie cu digo- sem qucrcr ingressar, repito, na economia internu du
honrada Oposiçi'io - ~ 'llle o MDR, a não ser com o sucrilicio, com
ll estoicismo puril suportar essa curga permanente de connitos, nUa
pode. cm collllic.;0cs norm uis desempenhar, com clicácia, e com uni~
d:.u.Jc, us suas nobres turcrus, Ali notamos nós, não dc direito, mas de
fato, :1 cxistlmciu de pelo menos muis dois partidos, ~ este o meu pon~
to ~c vista, vultundo n dizer - sem querer ingressar nu economia
interna do MDU - porque vcrínco, também, cssus divergências
te1nreramcnt.,i~ nu própritl ARENA, crnboru cm menor es~ulu,
O Sr. Leite Chave• (MDB- Paruná)- V, Ex•
upurtc'!

conce~e-mc
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O SR. DANTON JODIM (MDD - Rio de Janélro) - Ouço
com prazer o eminente Senador pelo Puranú.

I

O Sr. Leite Chaves (MOO - Paraná) - Senador Danton
Jobim, muito obrigado a V. Ex• polu atenção. Este moa ponto de vis·
tu tratu a Rosiçiio do nosso Partido. O MDB, uo que me purece não
tem uindu uma definição, uma posição clara no que diz respeito a
c.~su t.liscussiio da possível supressão dos partidos, pura a criação de
novos partidos, sem que haja prcjufzo para l1s existentes. Concordo
com o nobre Senador Eurico Rczcndc, quando S. Ex• diz que o
partido existe as vezes apenas para amparar tendências ou divergên·
cius. Mns é preciso que as divergências existam para que elas sejam
atendidas. Ao nosso ver, esses dois partidos começaram a existir a
partir de 15 de nov'embro, a partir das últimas eleições, no ano
pussudo. Até :ntão eles eram artificialidade, eram símbolos partidá·
rios npenas, Então eles passaram a existir a partir do momento cm
que o povo teve necessidade de expressar um sentimento. Os
Partidos foram balizados o crism,ados, c passaram a existir a partir
daquele momento. E passaram a existir tendo uma .experiência
anterior, mesmo uma experiência em que existiram virtualmente.
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I

Assim um Partido é um valor moral para o País; um Partido vive das
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suas experiências internas, da sua vida, das suas lutas, como as próprias criaturas humanas. Então ao nosso ver t: se aplicar a Constitui·
çiio no caso: permitir a existência de outros partidos, mas sem a
supressão dos atuais porque, bem ou mal, eles já realizaram papéis
udmir:ívois. Bem ou mui elos já trouxeram pura a coletividnde uma
gama notável de experiências. No nosso Partido, atualmente, há
tendências; mais conservadoras, mais moderadas, mais acentuadas.
Mas isto aí faz parte de um partido, porque se um partido é
composto apenas de' homens que querem a todo o custo· a
rcformulaçilo imediata de uma sociedade capitalista, evidentemente
clt.: st: cstiotu. Se ele é composto apenas de conservadores, ele se
estagna; então, o Partido é um organismo vivo como a própria
sociedade que representa, Julgo que devemos proceder de acordo
com a constituição, permitindo a criação de novos partidos, a partir
das divergências verificadas nos atuais, mas não com a supressão
deles porque, bem ou mal, esses Purtidos já ofereceram uma gránde
ultcrrmtiva ao Pais, já se constituem em duas fontes admiráveis de
experiência no mundo político, no mundo eleitoral brasileiro. Muito
obrigado a V. Ex•
O SR. DANTON JODIM (MDB- Rio de Janeiro)- Agrade·
ço a V, Ex• o aparte, Senador Leite Chaves.

Sr. Presidente, digo isto, por ser minha íntima convicção, mas
assevero que me sinto muito bem dentro do MDB. Não tenho razões
parn ubandonit·lo; sou como aquele prisioneiro de Monte Cario do
conto de Muupassant, que, mesmo encontrando a porta da prisão
ubcrta, não rrocurou fugir.
Ainda agora, vejo csgotar·se o pcrfodo em que me tocou servir
c<>m<> I•' Vicc·l'residcnte do MDD, posto cm que prestei modesta,
mus devotada colaboração ao Partido oposicionista, a cujo progra·
nw, ~1liús, riwntive-me licl, corno os que mais o tenham sido, na últim~l eolmpunha eleitoral.
Julgo, porém, que a complexidade crescente da vida social exige
um leque n'mis amplo de opções políticas pura o povo, de modo que
!'iC guruntu uma representatividade maior na atividade partidária.
Argumc:ntam que as duas maiores democracias do mundo, as
;.1nglo-suxónias, praticam há séculos o bipartidurismo.
Apontem-me, no entanto, as nações latinas ou mesmo quaisquer democracias do continente europeu que o tcnham.ndotado.
O que mais importa é que os Estados Unidos e a Inglaterra não
crimam jamais óbices legais ao aparecimento de novos partidos. O
bipartidarisn1o nasceu, ali, da própria evolução politica, sem que o
·Governo interferisse no processo. E além do mais, pergunta-se: existir{! nesses puiscs, propriamente, bipartidnrismo? Como todos sabem,
o qw.: existe é a predominância avassaladora dos dois partidos maio~
rcs.

Fula·se, por outro ludo, na tradição do Império, onde, se
no poder liberais c conservadores,

alt~rnuvum

Ora, Sr. Presidente, cm primeiro lugar, na presente situação bra·
sileira, niio há falur cm alternância ou na rotatividade, no poder, dos
dois partidos. Nenhum deles está no poder. Em segundo, na Manar·
yuia, o centro do poder era o Imperador. Este fazia funcionar urtifi·
ciulmente uma tosca imitação do parlamentarismo à inglesa, que
desempenhou razoavelmente, aliás, o seu papel. A nação politica não
tinhtr condições para manter uma estrutura partidária diversificada,
pois conservadores c liberais eram ctiquCtas britânicas que se distribuíam entre membros do mesmo clã.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) (Fazendo soar a
campainha.)- Solicito a V. E~• que termine seu discurso porque há
diversos orudorcs inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Fazendo soar u
O SR. DANTON JODIM (MDB- Rio de Janeiro)- Sr. Pre·
campainha. Participo a V, Ex• que seu tempo está esgotado, Pediria sidt:nte, vou terminar.
nito receber mais apartes u nm de poder concluir o seu discurso.
l'roclamadu a República, os dois partidos se dissolveram som
O SR. DÁNTON JODIM (MDB - Rio de Janeiro) - Muito ruído c sem <JUC ninguém os compelisse a fuzê·lo.
obrigado, Sr. Presidente, pelo aviso. Procurarei terminar o meu
O Partido Republicano não tardou cm ceder lugar a um ar·
discurso, o qual jí1 está praticamente no nnal, se evidentemente hou·
quipí:lugo de partidos locais, que se confundiam com as máquinas
ver tempo. Mas quero ainda observar que, se de um lado, o número
abusivo de partidos, que havia entre nós uté nns de 1965, diluía a administrutivas estaduais, A politica dos Governadores, de Campos
rcprescntmividade dus agremiações politicas, por .outro lado, o seu Sulcs, cstratilicou essa situação, que durou até os primeiros anos da
2• República.
mimcro exíguo muis torna dilicil enfeixar ou ajustar, no espetro
J'HlrtidCirio, us nuunces mais expressivas da opinião pública.
Foi cntito <lUC se impôs a idéiu, inscrita nu bandeira da Revofu.
A estrutura criada i: por domais rfgidu, nii 0 permitindo o çilo de 30, dos partidos de itmbito nacional.
dcslocmncnto de membros úe u1n partido pura outro no caso de que
surjmn razões poderosus pnra isso. O purlamentar deve espo. ntàncu
.
Quis·se corrigir por lei a pu~crizuçào partidária cm bases re·
lidei idade ao seu partido, sem dúvida, mas dele nilo se deve sentir gionais c se acabou por estimular, superado o pcrfodo do Estado
prisioneiro, tolhido por impedimento legal em suu liberdade de Novo, 11 prolil'craçào de pequenas legendas falsamente nacionais.
111ovirnentos mesmo quundo, exccpcionulmcntc, venham a surgir
As diliculdades opostas à criação de novas legendas, converteu
incompatibilidades sérius, de natureza mortll, pura que nilo permune· us dos pequenos partidos existentes, com uma ou outra exceçào, em
cu cm suus lih:irus.
privilégio rendoso nul'i mãos de membros de dirctorios fantasmas.
Urgiu t1rna corrcçllo desse uhuso,
Dir·me-llo que lhe rcstu a renúncia no mandato. Mus Srs.
Em 1965, porém, que se fez'! Emcndou ..sc o exagero com outro:
Senadores o munduto nào lhe l'oi conferido propriamente pelo parti·
rcd
Ul.i
u-se (,l cspctro purtidúrio u duus lcgcndus, criando-se óbiccs
do. Se este o indicou, foi o eleitorado sein partido que o elegeu. Seu
pruticurneiJlc intrunsponíveis pura a criuçào de outras.
compromisso muior ê com os ~:leitores que o lizcram seu mundutllrio,
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mais dois ou três partidos - configurando o pluripartidarismo
inscrito na Carta de 67- só será útil s.. se permitirem as coligações
partidárias, proibidas na Constituição.
Reduzidas as travas opostas às iniciativas, para a formação de
novos grêmios políticos, o plaus!vcl é que surjam partidos bem menores que os aluais. E isso, parece-nos, será um bem. Nilo só porque
se conservará o eixo partidário ARENA- MDB, como porque horizontes serão abertos ao advento de partidos doutrinários, de filosofias inovadoras,,que através da história, e em todas as nações civiliza·
das, têm sido propulsores do progresso politico-social.
As coligações não desvirtuam o papel dos partidos. Antes viabilizam as pequenas agremiações, que podem representar aspirações
voltadas menos para o presente que para o futuro. Por outro lado, o
Governo não tem por que temê-las, pois constituem fator de cquill·
brio entre as grandes formações partidárias, prevenindo crises no
processo de formação das maiorias.

atravessa a humanidade, neste pcr!odo cm que falece ao homem cm todas as latitudes da terra- quaisquer perspectivas mais animadoras, estamos - mais que qualquer outra geração de legisladores
que nos antecedeu - nu obrigação de buscar cm Deus toda a inspira·
çtio, todo o apoio, para decidir, pura legislar, não de acordo com a
chnmuda "vontade popular'\ mas cm consonância com as reais
ncccssid!odes da nossa gente, especialmente das futuras gerações, sob
pena de' não alcançarmos nas páginas da História- se(: Que sobreviveremos como humanidade pura tê-la escrita - a culminância da
vida pública, que é o título de estadistas.
Não me acode à memória, mas li, cm certa oportunidade, uma
dcliniçilo sobre as liguras dos "políticos" e dos que, mesmo urros ..
tunda a impopularidade, vale dizer, despreocupados cm ser agradá·
veis, sem a preOcupação de cortejarem momentâneas vontades
populares, atingiram o grau de estadistas, dando ao seu povo, não o
que pedia, mas aquilo que realmente necessitava.

Em política, a flexibilidade dos esquemas e não a sua rigidez, é
saúde, realismo criativo, dinamismo: vida.

O Sr. Luíz Cavalcante (AKEI'IA-Aiagoas) - Permite V. Ex•
um aparte'!

Nunca me urrcccci das divergências interpartidárias. Sei que a
vida i: um tecido de contradições fecundas c a democracia se afirma
por tentativas, avanços e recuos, acertos e erros.

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA-Goiás)- com mui·
ta honra.

O que está faltando é coragem para resolver a camada de erros
que se acumularam nesta última década por fórça da rigidez do sistc•
ma, que, pura proteger-se c evitar a desordem, se coloca cm posição meramente de'rcnsiva e conservadora no plano' político. Dão-me
a impressão os homens do Governo, certamente bem intencionados,
de quc,se preocupam mais com os mi:todos revolucionários, que com
o destino c os fins da Revolução.
Ontem, a ARENA fez a solene inauguração de seu Instituto de
Estudos Políticos, a que deu o nome inesquecível de Milton Campos,
que por muitas gerações ainda será oinônimo de Estado de Direito c
de Democracia s<:m mácula e sem desvios.
Isso me traz à lembrança o pensamtmu do grande homem que
honrou, mais que ninguém, as tradições liberais dos mineiros: -O
que i: preciso institucionalizar é a Revolução, c não os métodos da
Revolução.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA-Aiagoas) - V. Ex• estâ-sc
referindo, expressamente, ao grande Presidente Campos Salcs, que
terminou o seu governo como figura verdadeiramente odiada, c
odiada tão-somente pela sua política austera, absolutamente indispensável àquele tempo, para pôr cm ordem as desordenadas finanças do Brasil de então. E.>tc, o meu aparte.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA-Goiás) Obrigado, nobre Senador Luiz Cavalcante, de vez que V. Ex• me
socorre, trazendo, sem dúvida nenhuma, um enriquecimento para o
discurso e, sobretudo, realçando a memória de uma daquelas gran·
des figuras- lamcntavclmcntc poucos- que têm passado pela alta
dircçào dos destinos dos negócios nacionais.
Sr. Presidente, creio ser este o propósito que motiva a todos
nós. nesta Casa,

Por outro lado,. sabemos que estamos legislando para uma
geração (a nossa geração) angustiada, premida c quase que sem perspectivas; cm verdade, uma geração dominada pelo imediatismo, pelo
egoísmo, enfim. As causas, não ignoramos. São vârias, vãó desde a'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
nossa formação rt:ligiosa, com o anuncmr constante do apocalipsc,
O SR. PRESIDENTE (Magalhics Pinto.) - Concedo a palavra otos fatos palpáveis, tais como: a pressão econômica, a angústia
·gerada pelas comunicações, na busca do desfrute de um conforto ou
ao nobre Senador Benedito Ferreira.
padrão de vida muito ali:m do nosso real poder aquisitivo, até os engenhos atómicos, com as suas potências destrutivas aumentadas a
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA-Goiás. Pronuncia o
cada instante.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste corolário diabólico, vai a nossa gente caminhando para o
Sabemos todos das enormes responsabilidades que sempre pesa- abismll do descrédito perante os filhos que, relegados cada vez mais
rum sobre os ombros do Poder Legislativo c, conseqUentemente, sa- ,alls cuidados de professores- note-se bem, não de educadores- os
bre aqueles que, escolhidos pelo povo, o compõem. Embora, talvez quais, por sua vez, se comportam, desgraçadamente, da maneira
pela sua heterogeneidade c quantidade c, ainda, pelas suas caructcrls- mais que antipedagógico, vez que também são produtos da êpocu.
ticus eminentemente democráticas, seja um poder mais dilu!do, ou 'i'vhois do que nós, os nossos filhos vão-se desumanizando, desligandomelhor dizendo, com suas responsabilidades mais repartidas entre ·se iii: todos os valores que até aqui sustentaram a humanidade c
muitos, o que o leva a aparentar c é, na aparência, cspcciulmcntc · mantiveram o nosso planeta cm sua órbita.
para os leigos, um poder desarmado, um poder menor. Contudo,também sabemos todos disso - é o Poder Legislativo, inqucstiona·
Tamanha a inversão de valores defrontada pelos lideres legisla·
vclmcnte, nu hierarquia constitucional, o Poder Maior, o que deter- dores atuuis, que bastaria volvermos as vistas para os jornais mais
mina o que podc.c o que não deve ser feito pelo Executivo, E mais: é recentes, a lim de aquilatarmos a enormidade das nossas rcsponsu·
coadjuvado, na observância de suas deliberações, pelo Poder Judiciá· biiidadcs. Veremos o absurdo dos absurdos numa prctcnsilo da murio, paru, quundo for o caso, cominur a todos ao cumprimento dos lher, l'citu que foi por Deus pura ser toda sentimentos, toda bondade,
seus i.ilOS, isto é, da rei. Cientes, pois, da gigantesca tarefa u que nos puna s~:r muito muis que u companheira do homem, isto é, a guurdià
propusemos. de ser os legisladores do Brasil nesta dificil fase que dos nossos scntirru.:ntos de humunidade, enfim, Deus fez a mulher
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untes e sobretudo pura ser a nossa mãe, pura ser cntroniz?da no
altar, na condiçuo de Mãe do Salvador das nossas alma~. Pots b~m;
estas ungé:licus criaturas,- graças u Deus, não no Brns1l! - exntu·
mente no Ano da Mulher, instiLUido muito justamente pela ONU,
estilo ~indicando, ostensivamente, utb mesmo utruvés de pusscntns, a
lcgitimaçuo, um ato legislativo que torne legal o mais hediondo. o
mais covurdc dos homicídios, que é o aborto.

Este horror, Sr. Presidente, que se intenta contra a mais indefesa
das vitimas, nào pode encontrar guarida senão cm corações endurecidos, petrificados pela devassidão, pela total desumanização, enfim,
totalmente divorciados de Deus,
No cntunto- e isso é muito grave, Sr. Presidente- sem querer
colocar um ilustre ·líder divorcista, como é o caso do Deputado João
Menezes, na condição de homem destituído de sentimentos huma-

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Com
muito prazer, nobre Scnudor.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Evidentemente que não vou debater com V. Exl a questão do divórcio,
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - O que é
Jamcntúvel, porque este discurso visa V. Ex•
O Sr. Neloon Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Niio vou debater com V. Ex• o problema do divórcio porque, hoje, ele est4 estratificado na consciência nacional.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- V, Ex•
insulta a consciência nacional.

nitúrios, registro, com enorme pesar, cm nome dos nossos senti-

mentos cristãos, através do JornAl de BrasOia, a posição de S. Ex•,
que, segundo o jnrnal, é bem antiga. Recentemente, em Londres,
·~defendeu uma recomendação internacional no sentido de que se
pratique, onde ainda não existe, o aborto legal, quando. se fizer
rH:ccss:írio socialmente".
Sr. Presidente,· vale enfatizar, é doloroso, é até mesmo dcson·
roso para o Brasil, que é a Pátria do Evangelho, gastem-se recursos
do suado c mais que sofrido contribuinte do erário para, no exterior
violcntur-se a consciência nacional com teses que, tenho certeza, nenhum politico, nem mesmo o Sr. João Menezes ousaria sustentar
numa campanha eleitoral em nosso Pais- assassinato, o mais covarde de todos, mil vezes pior que o próprio latrocínio, como "neces·
sidade social", fl a volta à sociedade da promiscuidade sexual, ao período anterior às cavernas, em nome do avanço cultural. E isto, postulado por um Deputado que se diz cristão, é simplesmente de estar•
recer, repito. Mas .se nos estarrece, dá-nos a oportunidade da reflexão. Leva-nos, ratalmente,.a escudar-nos nos sentimentos cristãos e
pedir a Deus pura que, misericordiosamente, se apiadc destas criaturas c lhes permita a oportunidade de reencontrarem-se com a
humanidade,

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- V. Ex• fala
por uma escassa minoria desta Nação, Apenas dou um testemunho,
Ouvi do meu Gabinete, onde atendia algumas pessoas, quando
V. Ex• se referiu à presença do Deputado João Menezes na Conferênci'l da União lnterparlamentar de Londres.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Alilis,
cm compunhia de V, Ex•

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Em minha
companhia, e presididos pelo nobre Deputado Ci:lio Borja, Presidente da C1imara dos Deputados, O discurso do Deputado João Mencl:t:S roi, exuturnente, não para pregar o aborto cm todas as nações,
mas apenas pura explicar o projeto que havia oferecido à consideração da Câmara dos Deputados a respeito da extensão do aborto
em ulgumas hipóteses. Foi um discurso sereno, sem paixão c que não
teve a amplitude c a gravidade que V. Ex• lhe. empresta. O nobre
Deput,Jdo João Menezes não propugnou, não desfraldou a bandeira
do aborto como um programa nacional, c S. Ex• acentuou que em
diversos países, como o Brasil, ele era restrito àquelas hipóteses
legais. Apenas queria fazer esta retific~ção, porque ouvi o discurso
A postulação diabólica da legislação do aborto leva-nos à certe- do Deputado João Menezes e ele não teve a amplitude que V, Ex•
za dolorosissima de que a mesma é um terrível subproduto, entre os lhe empresta. Aliás, como de hábito da Delegação, todos oferecemos
muitos gerados pelo divórcio, pela dissolução da famllia.
it consideraçiio. ao exume dos nossos companheiros, c os Membros
Sabemos todos - e nem mesmo o divorcistas de boa fé ousam da Dêlegação, os discursos que íamos produzir, E o pronunciamento
negá-lo - que o divórcio tem nos filhos o seu maior óbice, c, por do Deputado João Menezes, embora defendendo lese sua, não coli·
conseqUência, o índice de natalidade é bem menor nos pulses que o dia com o pensamento nacional, quer dizer, não defendia o aborto
adotaram, chegando, ati: como característica do egolsmo do povo como uma bandeira de luta. Apenas esclarecia que apresentara um
dos países divorcistas, a se verificar taxa negativa em favor da morta- projeto neste sentido, ampliando as hipóteses do aborto legal, sem
lidade como é o caso da Alemanha Ocidental, cuja população eslâ que houvesse, até hoje, merecido a aprovação do Congresso
tão en~clhecida pela falta de nascimento que, em Berlim, raramente, Nacional, jí1 que o tema discutido era a igualdade de direitos e res·
se vêem crianças. Ali prepondera uma população cujos 50% jâ con- ponsubilidades entre o homem e a mulher, A minha intervenção i:
upenas parÍI colocar nos devidos termos o pronunciamento do Deputam mais de 50 unos de idade.
tado João Menezes, que, embora não tivesse - digamos - o
Dai niio bastar, para os defensores do adultério legalizado, do apluuso de todos os Membros da nossa Delegação, foi colocado em
divórcio, os anticonceptivos, a transformação' do casamento cm termos que niio poderia ser vetado.
mero e simples, instrumento dos instintos animais do ho~em, .r:. ~re
ciso mais paru se ter o divórcio - o home!'ltem que se mfenom~r
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Go14o) - Nobie
aos irracionais, e precisa ter o direito, um d1ploma legal que o auton· Senador Nelson Carneiro, a solidariedade de V, Ex• à tese defendida
zc u ussassinur, no ventre da mãe, o seu filho, um filho que não pediu pelo Deputado Jollo Menezes não me causa espécie. Nu realidade,
puru nascer, mas que se sobreviver, irá impedir-lhe, ou, pelo menos, quem se escudu- aliAs V, Ex•, com o sobrenome de Carneiro se es·
obstuculur-Jhe nu cnminhada de ir criando, atravl:s do divórcio, mais cudu pior do que o lobo da fábula- quem se escuda alr6s da,doutri·
e mais infelizes, cm busca de uma felicidade que jamais scr4 alcança- na do Cordeiro de Deus, intitulando-se cristão, e defende teses como
du, scníio utruvés da caridade, du solidariednde, da compreensão en· essu, gcradoru, sem dúvida nenhuma, da Jegalizução do aborto, não
tre os cônjuges, no mutrilnônio indissolúvel, guiando c criando filhos me surpreende, mesmo porque V, Ex• não me contesta, mas o jorpnru u Pútriu t: para Deus.
nul, Citei o jornul, c o tenho em mãos pura ler.

o .Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Permite
V, Ex• um upurte'!

Se u tese de S. Ex• não foi .aplaudida em Londres, graças n
Deus; é porque uindu- hil espernnças pura a Inglaterra. Graças a
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fim do muudo se ali houvesse sequer uma muioriu que aplaudisse turn;.~nhu dcsgruçu.
Em momento ulgum eu disse que S. Ex• foi lú pura falar em nonlc.::: do Brasil. Disse, sim. o que me entresteciu, o que me horrorizava,

era prestur·SC: o dinheiro do contribuinte brasileiro, do contribuinte
du J>iitriu do Evungelho, a financiar parlamentares brasileiros paru,
Jú foru, violentar u consciência nacional. Nüo atribuí a S. Ex• a
condiçroo de representante do Brasil naquele conclave. Na verdade,
nem de longe, mesmo que S. Ex• tivesse um ato legislutivo que lhe
deleg:osse essas condições de ir lá e falar em nome do Brasil, eu jamais ;tceiti.lri:.t como autêntica essa representação, porque ela ofende
<lS nossos sentimentos cristãos.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Permite
V. Ex• quceu esclareça um ponto?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- V, Ex•
<leve c:sclurcccr o jorn:al.

curso nu Câmara dos Deputudos do Brasil. Portanto, o Deputado
Joiio Menezes niío ralou como rcprcscntuntc do Brasil, nem cxpressundo o pensumento do Brasil, mus traduzindo um ponto de vista
pcssoul, jlo exposto em projeto apresentado à Câmuru dos
Deputados. Se V. Ex•, aqui, defende algum ponto de vista e, amunhli, rurticipa de uma reunião du Uniilo 1nterparlamentur, V. Ex•
pode expor c del\:uder o seu ponto de vista, c utó pedir u sua umpliuciio. Não hlo nisso nenhuma delegação do País. O Brasil niio falou pela boca do Deputado João Menezes, nem S. Ex• falou em nome da
delegação brasileira. S. Ex• falou em seu nome pcssoul, como é comum ti todas representações parlamentnres no estrangeiro. ·
1

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- V. Ex•
estio se repetindo. Na verdade, V. Ex• quer minimizar o que, aliás,(:
du cstrutêgia dos divorcistus ...
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Mas o que
tem o divórcio com isso'!

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Mas posso
dar um tcstt:munhoa V. Ex•

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) -,,.
V. Ex• <Jucr n1inimizar, pois inquestionuvelmcnte o aborto é: um
subproduto, um ercito da causa divorcista, c V. Ex• não o negará, se
é <JUC postula u verdade.

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - V. Ex•
vai rermitir que cu leia o jornal, para que V. Ex• esclareça .. ,

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Se V. Ex• tivesse lido ...

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Já ouvi o
que V. Ex• leu no jornal. Não disse que me solidarizava com a tese
do Deputado João Menezes.

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- Durei a
V. E'x• quuntos apartes quiser, mus há de me permitir,,.

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA -Goiás)- V. Ex•
estio ao ludo dele, mus não está solidário. f'; uma coisa curiosa.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Ninguém ouviu du minha boca uma palavra de solidariedade. O assunto(: muito

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Mas quero
n:sponder ugora.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - ,,. que
cu teniHI o domínio da palavra, senão vou ter de pedir à Mesa que me
01sscgure o di rei to, o que seria grosseria para com V. Ex•

gruvc...

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Aliás,
nrto qUI.:ro colocar V, Ex• nesse nível. Horroriza-me essn idéia, porque tenho V. Ex• como uma ovelha desgarrada, mas perfcitarflente
rccuper{!vel.
Ouço o aparte de V, Ex•
O Si. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Primeiro, eu
não disse que me solidarizara com o discurso do Deputado João
Mcnc1cs.
O SR. BENEDITO FERRFJRA (ARENA - Goiás) - Sim,
mas o ddendt!u.

O Sr. Nelson Carneiro (MDB V. Ex• um aparte.

Rio de Janeiro) -

Peco u

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Goiás)- Dareirepito - quuntos pedir, desde que V, Ex• permita, consintu que eu
fa~u a leitura do texto. f:: a quarta vez que tento fazê-lo. Se V. Ex•
consentir, dar-Ihe-ci tantos apartes quantos V, Ex• mesolicite.
Sr. I' residente, a verdade, segundo o Jornal de BrasHia, uqui
estio, '""luela conferência, realizada no auditório do Royal Festival
Hall, disse João Menezes:

uFicum :.1 nossu puluvru c o nosso upelo paru que os par..
lamentnres de todo o mundo examinem o problema do
aborto como um problema social c humano que precisa ser
cstmJudo c exuminudo, por todos que lêm responsabilidade~
de fazer us leis, us quais devem representar as necessidades
humanas, c ntio o interesse político de cada região, condiM
cionu<.las a preconceitos ou normas ultrapussudus."

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Apenas repus u verdade. Referia-me aos termos em que S. Ex• colocara o problcuw. Segurando: disse que S. Ex• niio falara como representante
do Brasil, porque ali não se vui como representante do Brasil. A
f:: verdade, Sr, Presidente, os preconceitos cristãos estão ultruUniiio 1ntc:rparlumentar é uma reunião de partidos, em que us delega· passadQs nos conu;õcs empedernidos;~ é verdade, Sr. Presidente, os
çõcs purlum..:ntarcs reprcscntmn partidos. Por isso mesmo ê que, mui- sentimentos de humanismo estilo realmente ultrupussndos. Süo prc·
tas vct.es, nus votações, votam oito u ravor e quatro contra; cinco a conceitos urcaicus, porque cuminhumos, como diziu cu, puru u rase
fnvor, seis contra. Evidentemente cada um muniféstu o seu ponto de do npoculipsc.
vistu. O que u Presidência da Delegação Brasileira fez, c fez muito
bem, foi não coibir, nua impedir que um dos seus Membros expusesO Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Permite
se um projeto l(UC huviu uprcscntudo, c que está cm curso, nu Clima .. V. Ex• um upurtc'!
ru dos· Dcputudos. Seria uma violência se o Deputado Célia Dorja
Uissc:m: uo Deputado Joiio Menezes que niio devia pronunciar uquc ..
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Goiás) - Com
lc <liscurso, por<JUe S. Ex• apenas expunha um projeto que estava cm muito pruzcr.
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.o ~r. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Como
V. Ex• JÚ leu, o Deputado João Menezes pedia a atenção dos par·
lamenture~,dc todo o mundo para um problema que hoje anigc, real·
mente, numerosos pulses.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Gol4s)- Nuo, Os
países divorcistas principalmente,
,

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Como médico, fui,
durante muito tempo, defensor intransigente do aborto apenas cm
razões de natureza médica. Nuo vou ao cxiremo de permitir o abor·
to. Mas sei, cu jurado, conhecendo muitos casos de aborto, cu nbsol·
veria o médico que o praticasse, face às condições sociais, o motivo
ou o fenômeno que geraram a gravidez. Confesso a V, Ex• que pou·
co dentre nós, têm o sentimento religioso c cristão que possuo. No
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Não. V, Ex• entanto, temos que reconhecer que há muitos casos cm que se deve
niio leu Monsenhor Arruda Câmara, Se V, Ex• iivcssc ouvido o assegurar à mãe a desgraça- vamos assim dizer- de apelar paro o
Monsenhor Arruda Câmara,,
elemento extremo do aborto,
O Sr. Lulz Viana (ARENA- Bahia)- V. Ex• me permite?
O SR. BENEDITO FERREIRA (~RENA - Gol,s) - Ouvi
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Gol'") -Ouvirei
tanto quanto ouvi V, Ex• diversas vezes
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RI~ de Janelr~)- • , , c tivesse V. Ex• desde que me permita responder ao aparte do Senador Ruy
guardado as suas lições, veria que o aborto não resulta do divórcio Santos, pois honra-me, sobremaneira, um aparte de V. Ex•.
Nobre Senador Ruy Santos, V, Ex• invocou a sua condição de
nem do 'casamento. Resulta, cxatamcntc da falta de solução legal
para os dissídios conjugais, A fra&c edo Monsenhor Arruda Câmara: cristão. A absolvição, o perdão é inquestionavelmente, uma das
"o principal mal do companheirismo é exatamcnte a infecundidade maiores virtudes do cristão. Talvez estribado neste sentimento é que
obrigatória nos lares constituldos." Evidentemente um 'lar que não V. Ex• pôde chegar a esse extremo da absolvição, mesmo porque
tenha uma base legal procura evitar o nascimento dos filhos. Tive não acredito que as penas deste mundo sejam capazes de punir
oportunidade - assim como o Senador Ruy Santos, que naquele suficientemente o desgraçado do ser humano que cómctc tamanho c
tempo era Deputado- de integrar uma Comissão, no inicio da nos· hediondo crime.
Ouço o nobre Senador Luiz Viana.
sa primeira legislatura, pura examinar os problemas da nàtalidade
O Sr. Lulz VIana (ARENA- Bahia)- Apenas para um pequeno Pais. Fui o relator dessa Comissão. Jâ republiquei o relatório
no reparo. Há poucos meses estive na Alemanha Ocidental.
então oferecido.
Constatei que esse problema ali existe. Os fndiccs de natalidade
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Gol4s) - isso naquele país caíram violentamente. Há preocupação governamental
naturalmente convém às teses de V, Ex•
em torno do as!'unto, mas não por causa do aborto, c sim por caUsa
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro) - Não. Ao da pílula e de uma propaganda sistemâtica, através de revistas c
contrário, Vou dar um exemplar a V, Ex•, para que veja a imparcial i· jornais, contra a natalidade e para a restrição do nOmcro de filhos,
d_ude com que a Comissão unanimemente o aprovou. Apenas Nada tem a ver o aborto com o problema da redução da natalidade
na Alemanha Ocidental. Complementando as observações do Sena·
sttuamo~ que o prob!cma do aborto não é um problema legal, que se
resolverJU <:om a mato r ou menor punição de quem o praticava, mas dor Nelson Carneiro, há dias cu lia entrevista de um dirctor da maior
com a remoção daqueles males sociais que levavam ao aborto. Essa maternid'ade do Rio de Janeiro.
S. S• declarava que oitenta por cento das mães que lá chegavam
falta de assistência ao menor, a falta de amparo à mãe solteira, o descuido. pelo preço do leite, falta de saneamento das zonas mais pobres, eram solteiras, e elas não sabiam como iriam Jllantcr c educar os
o desinteresse pelos problemas de saúde da pré-natalidade, tudo isso filhos.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Golas)- Esta, Sr.
lcvavu a mães u se valer do aborto para cvitar muitas vezes, o
nascimento de um filho que seria um pesado ânus na sua vida. As leis Presidente, a solução subliminarmentc, indicada pelo Sr. Senador
penais- e aqui está um eminente penalista, o Senador Eurico Rczen· Luiz Viana: aquele que tem dor-de-cabeça deve cortar a cabeça, c
de: que poderá te~te~unhlt·lo- cm todo o mundo, permitem, para estará resolvido o problema.
Lamentavelmente, há o problema social, há a desgraça da dcse·
evitar as conseqUenc1as de um estupro, por exemplo, que ã vitima se
valha da possibilidade do aborto. O que se fez em vãrios pulses foi ducação- e o mal é que se confunde muito instrução com educação,
possibilitar que ao invés de procurar as mulheres, as abortadeiras ou há a falta de religiosidade nas gr_andes metrópoles,
Ainda há poucos dias, cm reunião do Congresso Nacional,
as "fazedoras 'Cle anjos", fossem às clfnicas médicas, para nilo
quando debatíamos a questão do divórcio- essa eterna bandeira do
sofrerem as conseqUências que um aborto mal feito causa
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Gol,o) - Promc· Senador Nelson Carneiro, graças a Deus também eternamente repelida entre nós - um Deputado do Estado do Rio de Janeiro, por
lo ler o relatório, porque V, Ex• está fazendo uma análise sociológi·
falta
de argumentos válidos, por falta de estat!stica que merecesse res·
ca que dá a impressão de que isso ocorreu na Alemanha Ocidental.
lss? me choca profundamente, pois exatamcnlc da Alemanha peito, assomava à tribuna e justificava o seu voto, cm favor da
Oc1dent~l ser os. da?os estut!sticos que trago, provando que o Indico emenda divorcistu, dizendo que oitenta por cento das crianças rcgis·
trudas naquela Unidade eram filhos adultcrinos.
~· natalidade all·ca1u ao nfvel negativo, isto é superior ao da morta•
Sr. Presidente, assalta-me receio quanto a esses percentuais e
lldade.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - V, Ex• permite um essas estatfsticus. Jamais cometeria, injúria contra a famflia daquele
Estado, admitindo, sequer de longe, semelhante percentual.
aparte?
Sr. Presidente, o que choca, o que violenta, o que foge à nossa
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - Rio de Janeiro) - Ainda
compreensão
é o fato de que, invariavelmente, os defensores do di·
recentemente lia eu aqui os fndiccs da natalidade no Brasil. O proble·
vórcio entre nós não abdiquem, nilo renunciem à vestimenta ou ao
mu é: univcrsul,
título de cristiios, como o lobo,da fábula, ou até mesmo, pior do que
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- Go ..s)- Senador
aquele, pois, escondcm·so utrás du doutrina do Cordeiro de Deus
Nelson Carneiro, ?uvirei V, Ex• em outra oportunidade, porque
puru empreender u destruição do seu rcbunho, Onde a caridudc,
tenho que prossegutr,
onde
11 tolerância entre os cônjuges divorcistas, onde o niundnmcnto
O Sr. Lulz Viana (ARENA - Bahla) - V, Ex• permite um
muior do Cristo?
upurtc'!
l'or outro ludo, paradoxulmenti:, os comunistas uteus, os lideres
, O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - Golds) - Com du Rússiu, sem Deus, sem usarem u "máscara" de cristãos, c np6s
"'"}h' honm, após ouvir o Senador Ruy Santos, que me havia brutul, dcsumunu c: longa tentativa de destruir u fumniu, nu busca du
mussincuç1\o, meio único puru impluntuçilo do impiedoso regime, re·
solicitado anterior1ncnte,
1

1
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I HO gruus nu questilo do divórcio, crinndo·lhc luis e tamanhos
obstilculos, que a Rússiu é o único país do mundo onde as taxas do
divórcio ~ccrcsccrum apó's u sua impluntuçii.o, a<;~ mesmo tempo cm

que se elevou u tuxu de casamentos e da natalidade. Enquanto no rc·
verso, isto t:, onde se pratica u liberdade, a democracia, cm nome do
rl!spcito l1 pcssou humana, cnlim, onde nada se raz sem invocar a protcçiio de Deus, c ludo é exercitado cm nome do N. S. Jesus Cristo, es·
pcciulmcutc os líderes políticos, intentum implantar em nosso meio
-cm totul urrcpio udoutrina do Mestre Jesus- este vlrus mais que
prolifc(UQie, cuja existência- de tão contagiante que ó- levou até
mesmo o~ positivistas uo entendimento de que o seu simples existir
criu u suu ncccssidudc.
Em verdade, Sr. Presidente, e ma;s vetes tenho alirmado, apro·
veitar cxp~:riêncius de outrem, é encurtar distâncias c, conscqUentemt:ntc, devemos nos inspirar nos povos mais experimentados, na
buscu dos meios puru a solução de problemas que afligem a nossa
gente, Sem dúvida, temos problemas sérios a ser resolvidos no seio
du fttmíliu brasileira, mas importar o divórcio, sob qualquer disfarce,
niio é buscar solução- é suicídio.
Ningui:m ousa negar a sua condição de destruidor de todas as ci·
vilizuçõcs que o udoturam, st;jam as antigas, como a romana, sejam
a~ atuai~. como a França, a Alemanha, u Inglaterra, os EUA e a
Rússiu, sendo que esta última, por deter os meios de vida c morte
sobre a sua geri te, como salientado, é a única qut:, através di: uma lc·
g.ishu;iio Cérrca, mesmo não extirpando o câncer divorcista, mantém·
no sob controle, como iremos ver a seguir.
Neste ponto, Sr. Presidente, rogo mais um pouco de paciência
pun1 comigo c uma <ltcnção especial para os números. Vejamos:
Quadro demonstrativo do número de casamentos e divórcios
verificados aa Rússia e EUA no período 1966u 1970:
UNIÃO SOVI2TICA
Ano

Casamentos

Dl•órcios

1966
1967
1968
1969
1970

2.087.599
2.131.888
2.120.925
2.250.624
2.362.000

646,095
646.295
648.191
615.155
628.000

Verifica-se assim: 13,14% de aumento nos casamentos c uma
rJiminuiçuo de 1,25% no mesmo período, no volume de divórcios.
Em 1973 realizaram-se 2.558.330 casamentos e 695.000 divór·
cios, significando um aumento de 196.330 casamentos enquanto
aumentaram somente 67.000 divórcios em reluçilo a 1970,
Vejamos agoru a situação onde tudo se faz sob o rótulo da civi·
lizaçiio cristti:

EUA
Ano

Ctosamentos

Dl•órclos

1966
1967
196X
1969
1970

1.857.294
1.927.023
2.069.000
2.146.000
2.169.000

499.000
523.100
5X4.000
638,000
715.000

Incrementos no período de 1966/70- cusamcntos 17.32% c
nn número dos divórcios,
Em I'J7J, nos EUA, forurn registrados 2.277.000 cusumcn·
tos, ou scju, 8.000 cusumcntos a muis do que cm 1970 c 913.000
divórcio.ot, o que cor~cspondc u um uumcnto de 74 mil divórcios cm
43.29'Yr~

rcluçtio uo mesmo uno, vale dizer, aumento 9 vezes para os divórcios
em relm;üo nos casamentos.
Sr. P;csidentc, este o substitutivo que querem nos impingir
como solução pura 11.107 desquites registrados no Brasil cm 1971 e
nunca as "centenas de milhares de desquitados" invocndos pelo
Scnndor Nelson Carneiro. Alilts, para encontrar-se 100.418 desquites
no Brasil tivemos que somar todos os desquites acontecidos no Bra·
sil, de 194H a 1971. Percebe-se, então, que, guardados os mesmos
índices somente daqui a 500 anos atingiríamos números iguais aos di·
vórcios verificados nos EUA cm 1970.
Tal a eloqUência dos números, tal a realidade que os mesmos
nos trazem, quunto aos efeitos proliferanles do divórcio, que chegam
estes mesmos números a dar uma feição de profecia aos comentários
do Mestre dos Civilistas- Clóvis Bevilucqua ~ao nrt. Jl5 do Có·
digo Civil. Anotou o Mestre: Hume, fundado na psicologia, ~m que
era mestre, e Portulis, no conhecimento da vida comum, observaram
que a 'indissolubilidade do casamento alua sobre os cônjuges como
elemento moderador das paixões e consolador da amizade recíprocn.
Pequenas querelas se esquecem, quando os cônjuges têm diante de si
a indissolubilidade da· união; avultnm, são levadas às últimas consc·
qUências, se a separação é possível. Diante da exultaçuo das paixões,
que tendem a dominar a inteligência c a vontade, i: preciso por um
freio poderoso, que as possa conter."
Aí estuo, pois, os números, a evolução do nlimero dos desquites
no Brusil c os divórcios nos EU A, e não se alegue em contrário
que no Brasil muitos se separam sem sc·dcsquitan;m, vez que nos
EUA denunciam as próprias estatísticas que há, tambóm, muitos
que se separam sem se divorciarem e, conseqUe-ntemente, nüo
comparecem às mesmas.
Mns, nludi aos absurdos ressaltados pelos jornais, ao noticiarem
a estada de pnrlamcntares brasileiros em Londres; lá também esteve
S. Ex• o Senador Nelson Cnrnciro, pura voltar inspirado nas mes·
mas fontes que encorajaram o seu correligionário Deputado João
Menezes, voltou encorajado a cometer mais uma tentativa, como
sempre mal disfarçada, de implantar entre nós o destruidor ·da
fumilia, mais conhecido por divórcio.
Tenho em mãos a publicação da Proposta de Emenda à Cons·
tituiçüo de S. Ex•, que recebeu o n• 42, de 1975, onde se lê, no§ I• do
urt. 175:

"O ca.<amento somente poderá ser dissolvido, nos casos
previstos cm Lei, desde que haja prévia scparaçuo judicial
por mais de cinco anos".
"Ar!. 2• A separação de que trata a no•a redaçào do ar·
tigo anterior poderá ser de fato, devidamente comprovada
em' juízo, e pelo mesmo tempo, se for anterior à data desta
Emcndu."
Sr, Presidente, com todo o respeito que me merece o ilustre
Senador Nelson Carneiro, formularei umus considerações sobre
mais esta- jú cansativa- tentativa de S. Ex• de, cm nome de umn
suspeitissima moralização da familia brasileira, busca, em reulidade,
destruí-ln irremediavelmente, como demonstrado, exaustivamente,
pelos números verificados nos infelizes países que adoturum o divór·
cio. Puru tunto, rogo permissão aos latinistas para a únicn frase que
conservo do meu rápido nprendizudo: Vulpcs mudant. Pllun non
mores. No cuso, .. A raposa mudu os pelos, não os costumes ... Tanto
é vcrdudciru a sagucidude de S. Ex•, que intenta surrupiar da Cons·
tituiçiio u indissolubilidude do mutrimônio, levando-a pura a lei
comum, utrnvés de umu estrutégiu sua- muito untigll, u\iús- isto
é, u inoculuçilo do veneno por etupus.· Veja-se na justificntiva u sua
técnicu de invocur todas us leis que, atrnvós dos unos, vão sendo
uprovudus c lhe fuvorcccm o objctivo maior. No art. 2• percebe-se,
nté mesmo, um certo descnso nu redução. Digo dcscuso- c repito porque S. Ex• é muis que cupaz c muis que fumiliurizado com u
técnicu lc~islutivu, puru udotur num texto de urtigo ou pur(tgrafo o
qm: Iii escreveu: "A sepuruçilo de que trutu n non redução do urtigo
11ntcrlor, etc. etc.". Descuso, reitero. porque o nobre nutor sube, por
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de responsabilidade dos congrcssistns pura com a famflia brasileira,
'fatalmente rcjeitadu.
Verifica-se, ainda, n sun tentativa de propiciar a porta larga do
divórcio, pela prescrição cxtintiva ao cônjuge culpado com a separa·
çuo, de fato, comproyada.
Enfim, S. Ex• sequer tentou enriquecer ou mesmo adotar novo
estilo de justificativa da sua proposiçuo 'anterior. Nada de novo,
senão a inexistência de nos impingir, com os mesmo argumentos já
exaustivamente desmentidos, que seja o divórcio do interesse da
família brasileira, quando em renlidade - e isto sobejamente
demonstram os números -interessa a uma minoria privilegiada é,·
por isto, detentora dos meios pe fazer ruídos inúmeros, para iludir
aos poucos atentos, mas nunca, suficientes para levar o Congresso
Nacional e legislar para a minoria que é constituída pelos casais
desavindos, em prejuízo da esmagadora maioria de nossa·gente, que
trabalha c sua pura formar uma famllia e engrandecer cada vez mais
o nosso Brasil, na sua honrosa condição de Pátria do Evangelho.
Nuo pretendo atribuir ao Senador Nelson Carneiro a coragem
do propósito de insultar a inteligência dos seus colegas no Parlamen·
to. Contudo; e ele o sabe muito bem, em que pese a ingloriosa
campanha publicitária já levada a efeito cm favor do divórcio, junto
it populaçuo do interior, os resultados -:-como cru de se esperarnuo forJm favoráveis. Creio atê: que serviu- e muito- para alentar
sctorcs ainda adormecidos, a fim de que viessem conosco atuar em
favor da família. Logo, S. Ex• labora em equívocos quando espero
que o recesso de julho e o contato dos congressistas com as suas
bases irú favorecer-lhe.
Mesmo porque- c neste ponto parece-me não est.ur a memória
do ilustre divorcistu a acudir-lhe, pois as emendas então apresenta·
das pelos Deputados Airon Rios c Rubem Dourado, e votadas após
à de sua autoria, receberam um número bem menor de votos favorâ·
veis. f: o caso de se indagar: serú que tal modificação de votos não foi
fruto da pressuo das bases dos congressistas?
Sr. Presidente, vou concluir. Antes, porém, devo concitar a Casa
para que renitamos- juntos- sobre os números que aqui examina·
mos c, sobretudo, nuo percamos de vista a fase que atravessamos
como humanidade e, ainda que qualquer concessão feita, por menor
que seja à causa divorcista, estaremos assinando o óbito da família
brasileira.
Nuo esqueçumos de que o divórcio é, pela sua natureza, vicioso,
contagiunte pior do que os demais vícios, porque legalizado.
Finahnente, lembremo-nos de que nenhum viciado no fumo, no
álcool, no Jogo ou nos tóxicos, sc.iniciou fazendo uso de grandes
quantidades.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem I)
O SR. ORESTES QUilRCIA (MDB- Silo Paulo.)- Peço u
puluvra, Sr. Presidente, para uma Comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Orestes Quércia, pura uma breve comunicuçilo,
O SR. ORESTES QUilRciA (MDB - Silo Paulo, Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs ..
Senadores:
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Pretendo fulur, rapidamente, nu condição de Presidente da
Cumissuo de Agriculturudo Senudo. Como disse ontem, realizare·
mos na próxima semunu, tcrçu, quurta e quinta-feira, dias 23,, 24 c 25,
o I Encontro Nacional do Leite, com a participação da Confede·
raçioo Nacional das Cooperativas de Luticlnios de Minas
Gerais, do Rio de Janeiro c de São Paulo; dos Sindicatos das lndús·
trius do Rio de Janeiro c de Suo Paulo; Sociedade Rurul Brasileiru,
Técnicos do Ministério du Agriculiuru, além de contar com u prcsen·
ça c a parlicipuçilo do Ministro Alysson Puulinclli, que enccrrurit o I
Encontro Nucional do Leite, numu promoção da Comissão de
Agriculturu do Senudo, no diu 25, às li horas da manhil.

A comunicaçuo, Sr. Presidente, é no' sentido de que diversas
entidades reprcscnt~tivas da classe da pecuúria leiteira estaduais
confirmurum us suus presenças, através da informação do Scn~dor
Teotónio Vilela, deverá estar presente o Secretário da Agricultura de
Alugoas, por gentileza do Senador Daniel Kricger, teremos
representação do Rio Grande do Sul; e por meio do Senador Otair
Becker, cstarú presente a representaçilo de Santa Catarina. Portanto,
contaremos com a participação de representações de Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Suo Paulo. E, ainda hoje, recebi telegrama do
Secretário da Agricultura do Estado do Pará, Engenheiro Agrônomo
Antônio Itaiguara Moreira dos Santos, confirmando, também, a sua
presença nesse Encontro Nacional do Leite.
Sr. Presidente, esta a comunicação que desejava fazer. (Multo
bem!)
O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná) - Peço a palavra,
como líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves, como Líder.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- Parani. Como Lider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Acabo de receber do Paraná um telefonema da Dircção do
Hospital São Francisco, pedindo que intercedamos junto às autori·
dadcs do País, para que seja solto o Dr. Oswaldo Alves, preso às
22,30 h do sábado, e, até agora, não foi localizado.
O Hospital está com cerca de trinta e cinco doentes internos,
com o atendimento de um médico apenas, havendo casos de cmer·
géncia.
Ontem, houve no País divulgação de nota do ilustre Coman·
dante da 5• Regiüo Militar., do Paraná, comunicando as razões deter·
minantes dessas prisões, aconselhando a família paranaense que se
mantivesse calma, porque não haveria violência contra as pessoas
presas.
Entretanto, intranqUilidade naquela cidade está havendo em re·
Jaçiío aos doentes. Suo as famílias que pedem que o médico seja solto.
A própria prisuo civil, comum, comporta o relaxamento, ou
cntuo a pris~o domiciliar. Seria o caso de o próprio Comandante da
5• Regiüo Militar determinar a soltar~. ainda que condicional, ou u
prisão domiciliar, a r.m de que o médico pudesse cumprir com os
seus misteres, porque há vidas em perigo. Portanto, a sua ausência, a
sua supressuo, está trazendo males à sociedade, à clientela desse
rn~dico que nuo pode prescindir do seu trato, às vezes, casos de pes·
soa~ que há muito tempo, longos dias, no hospital, vêm merecendo a
sua ussistênciu.
Queremos lembrar, Sr. Presidente, que u própria Constituição
diz que o individuo não pode ser preso por motivo de credo; ele pode
ser comunista, integralista; não constitui crime uma pessoa exercer
uma ideologia; o crime é alguém ser perpetrado num cometimento
delituoso, que não parece ter sido o caso.
Mas o nosso apelo se funda em outras razões- de ordem hum a·
nu. f: o apelo desse Hospital, dos doentes e de seus familiares, no sen;
tido de que u soltura do Dr. Oswuldo Alves, que não é: sequer pessoa
nossa conhecida, seja determinada.
O MDB, por nosso intermédio, apela ao Sr. Ministro do Exérci·
to e ao Sr. Comandante da 5• Região Militar, para que providenciem
no sentido de que essa soltura se realize, u r.m de que males. maiores
não continuem u ocorrer pura terceiros, que não sUo os cuusuc!orcs
da pressão ou da prisuo aplicada ao Dr. Oswuldo Alves. Por sinal,
não temos sequer certeza se o referido médico está nu 5• Região Mili·
tu r. Silo diversos órgilos de segurança no País, mas u nossa suposição
é de que lú esteja, mesmo porque nu nota urroludu, do Sr. Coman·
dante da 5• Região Militur, nilo há referência a nomes, não se tendo
ccrte1.a du suu presença naquela unidade militar; há, porém, presunçUo, de vel quC outros detentos uli se t:ncontrum.
Muito obrigudo a V. Ex•(Multo bem!)
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prescindir, principalmente cm virtude da baixa rcmuncraçilo que
recebem,
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1975.- Orestes Quêrda.
(Ã.a· Comissões de Conslitu/çào eJus1/ça e de Legls/açãoSoc/a/.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 162, DE 1975
Dá nova redaçio ao art. 144 da Lei Orginlca da Previdência Soda!, estabelecendo a prescrlçilo qUinqUenal da divida ali·
vadoiNPS.

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Sobre a mesa,
projetas de lei que scrilo !idos pelo Sr. !•·Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•161, DE 1975
Dá nova redaçio aos Itens do § s• do art. 3• da Lei n•
5.890, de 8dejunhode 1973,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Dó-se aos itens do § 5• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de
junho de 1973, a seguinte redução:
"I- a !00% (cem por cento), para os casos de aposentadoria c
auxílio-doença;
11- u 60% (sessenta por cento), para os casos de pensão".
Art. 2• Os encurgos desta lei serão atendidos com os recursos
provenientes das receitas previstas no art. 69 da Lei Orgânica da Prc·
vidência Social.
Art. 3• Estu Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogudus us disposições em contrário.
Justlficaçio
O 95• do urt. 3• da Lei n• 5.890, de 1973, tem a seguinte rcdação:

''9 5• O valor mensal dos benefícios· de prestação continuada
não poderá ser inferior aos seguintes percentuais, cm relação ao
valor do salúrio· mínimo mensal de adulto, vigente na localidade de
trabulho do segurudo:
I- a 90% (noventa por cento), para os casos de aposentadoria;
11- u 75% (setenta e cinco por cento), para os casos de auxilio·
doença;

III- a 60% (sessenta por cento), para os casos de pensão",
Ocorre, por outro lado, que o salário ·mínimo é fixado consono·
lc as seguintes normas constitucionais:
Art. 165 A Constituição assegura aos trabalhadores os
seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem a
melhoria do sua condição social:
I -salário miníma capuz de satisfazer, conforme as condições
d~: cada região, as suas necessidades normais c as de sua famflia;"
O salilrio ·mínimo é a menor remuncraç~o admissível no País c
se destina a satisfazer, conforme as condições de cada região, as
necessidades normais do trab11lhador c de sua fam!Jia.
Como então tolerar-se que justamente quando precisa receber o
auxilio-doença ou a aposentadoria por invalidez, isto é, quando suas
necessidades v~o ulóm das normais, receba o trabalhador importân·
ciu in feriar ao salário ·mínimo?
No cuso da pens~o pode-se admitir, que o respectivo valor seja
inferior 110 do salário mínimo, por isso que a pcns~o ó beneficio só
devido após n morte do segurado, aos seus·dependcntes, hipótese cm
que, com o desaparecimento de um integrante do grupo familiar suas
despesas de manutenção estariam reduzidas. Tal n~o ocorre, entre·
tlinto, no que respoita uo pagamento de aposentadoria por invalidez
c de auxilio-doenç11 quando o pressuposto 1: precisamente o centrá·
rio, de 11umento de despesas provocado pela enfermidade do
scgurudo.
Impõe-se portanto, 11 ulleraçào d11 Jegislnçào previdenciltria de
modo u umpurur mais udcquudumcntc os que dt:la não podem

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Di:-sc ao art. 144 da Lei Orgânica da Previdência So·
ciul (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960) a seguinte rcdaçilo:
"Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que
lhes sejam devidas, prescreverá, para o INPS, em 5 anos."
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário.
Juslffteaçlo

fõ 11 seguinte a redução atual do art. 144 da Lei Orgânica da Prc·
vidência Social:
,
"Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que
lhes sejam devidus prescreverá, para as instituições de previdência so·
ciul, em 30 (trinta) anos."
Nada justifica tão dilatado prazo para prescrição da dívida ativa
do INPS.
De fato. Diz o art. 80 da mesma legislação:
"Art. 80. As empresas sujeitas no regime desta lei são obrigadas

a:
I- preparar folhas de pagamento dos salários de seus emprega·
dos, nas quais anotarão os descontos realizados para a previdência
social;
11 - lançar cm títulos próprios de sua escrituração mercantil,
cada mi:s, o montante das quantias descontadas d~ seus empregados,
o da correspondente contribuição da empresa c o que foi recolhido à
previdóncia 'social;
III - entregar ao órgão arrecadador da previdência social,
an uni mente, por ocasião do recolhimento relativo ao mês subscqUcn·
te ao do balanço, cópia autenticada dos registras contâbcis relativos
ao montante dos lançamentos corrcspoqdcntcs a importâncias devi·
das ia previdência social c das quantias a ela pagas, com discrimina·
çào, mês u mês, das respectivas parcelas,
Parágrafo único. Os comprovantes discriminativos desses
lançamentos deverão ser arquivados na empresa durante 5 (cinco)
unos para os efeitos do art. 81."
Por incrível que pareça, decorridos os cinco anos durante os
quais a empresa ó obrigada a manter cm seus arquivos tais compro·
vantes, não raro a fiscalização do INPS, na impossibilidade de
compulsú-Jos arbitra o débito das importâncias que reputa devidas,
fazendo u respectiva inscrição.
Essa situação ucàrrcta graves c injustos prejuízos c insegurança
a pequenaas e médias empresas Brasileiras.
Alóm disso, após a vigência do Código Tributário Nacional, que
estabeleceu u prescrição qUinqUenal, nilo tem mais sentido o que dis·
põe, em sua reduçilo utuul, o urt. 144 da Lei Orgânica da Previdência
Social, instituindo a prescrição trintenária.
fõ oportuno finalmente, lembrar, que cm recente decisilo o pró·
prio Tribunal Federal de Recursos firmou o seguinte entendimento:
"TFR - AP n• 35,923-RJ, EMENTA - Contribuiçilo pre·
videnci(arill. Conquanto equiparada uo crédito tributário (Const. art.
21, 9 2•, I), e, assim, sujeita ils regras de cxtinçilo c prescrição dos
urts. 173 e 174,do Código Tributário, que revogam o art. 144 da
LOPS, no caso dos autos não ficou démonstrudo o escoamento do
pruw de constiluiçilo do crédito tributário ou de propositura de uçilo
de cobrnnçu. (Diário da Justiça de 3 de dezembro de 1973),
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Impõe-se; portunto, u modincução do urt. 144 da Lei Orgünicu
Uu Previdência Soei ui, cm nome da justiça, da ig'uuldade c do interesse rúblico.
Sulu dus Sessões, cm 19 de setembro de 1975. - Franco
Montoro.

(A.•· Comi.<sõe.v de Conslituiçiio e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinlo) - Os projetas scrilo
publicados c remetidos us comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Magalhles Pinlo) requerimento que scrú lido pelo Sr. 1•-Secrelârio.

Sobre a mesa,

f:: lido o seguinte
REQUERIMENTO No 424, DE 1975
Rt:<Juciro, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Scnuda Fcdcrul du íntegru do pronunciamento du Ministro da Prcvidéncíu c Assistênciu Social, Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento c
Silvu, nu abertura do XII Congresso Nacional de Neurologia,
Psiquiatria c Higiene Mental, cm 14 de setembro do corrente, pela
suu importância nu nxução dos novos rumos para a assislência aos
doentes mentuis e nervosos.
Saiu dus Sessões, cm 19 de setembro de 1975. - Benjamim
Farah.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - De acordo com o
url. 233, § I• do Regimento Interno, o requerimento scrã submetido
uo exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Plnlo) - Está terminado o
período destinado ao Expediente.
Passa-se il

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, da redução finul (oferecida
pclu Comissão de Redução, em seu Parecer n• 372, de 1975),
du cmcndu do Senado ao Projeto de Lei da Câmuru n• 142,
de 1974 (n' 971-C/72, nu Cusu de origem), que torna obriga·
1ória a ressalva de uso, nos rótulos c embalagens de produtos
que possum ser considerados nocívos à saúde da pessoa
hunmnu.
Em discussão u redução final.
Nno huvendo quem queira discuti-lu, vou encerrur a discussüo.
(Pausa.)
Est{t cnccrradu.
A redaçiio nnal é considerudu delinitivumentc uprovudu, nos ter·
mos do art. 359 do Regimento Interno.
A matériu volturío lo Ctimuru dos Deputados,
~!I seguinte" reduçilo nnul aprovada

Redaçilo Onal da emenda do Senado ao Projelo de Lei da
Ctimara n• 14Z, de 1974 (n• 971-C/72, na Casa de origem).
EMENDA N• I
(Corresponde à Emenda n• I•-CF)
Dê-se ao ilcm 11 do llrl. 3• u seguinte reduçüo:
"Art. 3V , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ••• , , , , , ,

I - .. , . , .. , .. , , .. , , .. , , .. , , " . , . , , , , .... " .. " .. , , , ,

11 - Multa de CrS 5.000,00 a Cr$ 20.000,00."

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- fiem Z:
Discussão, em turno único, da rcdaçüo final (orcrccidu
pclu Comissão de Redução cm seu Parecer n•)91, de 1975),
do Projeto de Lei do Senado n• 14, ele 1972 (n' 872·Cf72, nu
Cio mura dos Dcpulados), de autoria do Senhor Senador José
Lindoso, que altera a Lei n• 5.762, de 14 dr. dezembro de
1971, que trunsforma o Banco Nacional da Hubitaçüo
(BNH) cm empresa pública.

Em discussão n rcdítçUo fin'al.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei adiscussno. (Pausa,)
Está encerrada.
Encerrada a discussiio, a redaçiio nnal é considerado dennitivamcnte aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à sançUo.
~a seguinte a redução nnal aprovada
Redaçiio final do Projeto de Lei do Senado n• 14, de 197Z
(n• 87Z-C:/7Z, na Câmara dos Depulados). Allcra a Lei n•
5.76Z, de 14 de dezembro de 1971, que lransforma o Banco
Nacional da Habitação (BNH) em empresa pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11• O arl. I• e seus parúgrafos c o art. 2• da Lei n• 5.762, de
14 de de~embro de 1971, que transforma o Banco Nacional da
flabitaç:io (BNHJ cm empresa pública, passam a vigorar com a
seguinte rcdaçUo:
"Arl. I• O Bnnco Nncionnl dn Habitação, uutnrquin fedend criada pcln Lei n• 4.3HO, de 21 de agosto de 1964,
vinculudo uo Ministl:rio do lnt~rior, na conformidade do
nrl. 189, inciso III, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro
de 1967, ncn transformado cm empresa pública dotudn de
pcrsumdidadc jurídicu de direito privado c putrimónio próprio, conforme estabelece o inciso 11 do urt. 5• do Decreto-lei
cm rcferéncia, m1mtida n dc:uominução de Banco Nucional du
Habitação (BN H),
§ I• O Estnluto da empresa pública Banco Nacional dn
Hllhilllç:io (BNH) c suas subseqUentes alterações iode-penderão de lei c serão bnixndas pelo Presidente dn República por
decreto que serft ur4uivndo no competente: Registro de
Con1Crciu.
~ 2• Enquunto não for buixndo o Eslatuto de que trata
o parlogrul'o nmcrior, o disposto na Lei n•4.380,de 21 de agosto de 1964, no Regimento Interno dn autarquia Banco Na·
cionnl dn Habitução (BNH), ora extinta, bem como em toda
a legislução suhscqUentc, em seu conjunto, constituir{!, no
que couber e não connilur com esta lei, o Estututo ele cmrresa pública Banco Nncionnl da Hahitnçiio (BNH), regulan·
do sl.!us fins, compct8nciu, utrihuiçõcs. fuvores.·e benelicios,
estrutura udministrutiva c regime jurídico do pcSso•1l.
Art. 2• As disposições legais sobre competéncin, prerrognlivns c poder de regulamentnçiio cm geral, que se renrum
ii uul:trquia ext-inta B:uico Nucionul du Habitação (BNHJ,
uplicilr-sc-iio ti cmprt.-sn pLíhlica ora criad:1."

Arl. 2• Ficnm rcv,,gndos os§~ I• e 2• do nrt. :i• da Lei n• 5.762,
de 14 de dezembro de 1971, c demais disposições em contritrio.
Art. 3• Estn lei cnlrn cm vigor nn dnlu de sun publicnçuo.
O SR. PRESIDENTE (Magulhues Pinto) -Item 3:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do'n• 27, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que ncresccntn pnriogrnfos no url, 20 do Código de Processo Civil (Lei
n• S.H69, de li de janeiro de 1,973), dispondo sobre honorll·
rios udvocutícios, quundo se trutnr de postuluçiio em cuusu
prórriu c nu concilinção, tendo
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Em discussuo o projeto, cm segundo turno.
.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, cnccrrurci a
discussuo. (Pausa.)
Estl1 cncerrndu.
Encerrada u discussão, o projeto é considcrndo delinitivamcnte
:oprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A mutériu irf1 i1 C:1marn dos Deputados,
C; o seguinte o projeto aprovado
Redaçào do vencido, para o l• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado no Z7, de 1975. Acreseenta parágrafos ao
art. lO da Lei n• 5,869, de li de janeiro de 1973, que Institui o
Código de Proeesso Civil.
O Congresso Nacional deeret~:
Art. I'' O eaput do art. 20 da Lei n• 5.869, de li de janeiro de
1973, que institui o Códi$0 de Processo Civil, passa a vigorar com a
scg~intc redução:
"Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§ I• O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso,
condcnurú nas despesas o vencido.
§ 2• As despesas abrangem não só as custas dos autos do
processo, como ta1hbém a indenização de viagem, diária de
testemunha e rcmuncraçUo do assistente técnico.
§ 3• Os honorários serão fixados entre o mínimo de
10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a naturez:o c importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido por seu seu serviço.
§ 4• Nas açõcs de valor inestimável ou pequeno, bem
como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honort'1rios serão fixados consoante apreciação equitativa do
juiz, atendidas as normas das letras a e c uo parágrafo ante'

Começmia, Sr. Presidente, lembrando-me dos idos de 1964,
quando cu cru Deputado e fiz parte du Comissilo Especial que estudou o projeto que criava o BNI-1. Analisando o assunto, formei
minhu opiniüo, naquele momento, opinião que traduzi num discurso
proferido no i'len!orio da Climaru dos Deputados e reproduzido no
Diário do Congresso de 19 de junho de 1964.
Diziu cu, i'tqucht época:
"Tem cm mira, o projeto, dois objetivos primordiais: o
primdro deles, sem dúvida o mais relevante, ,é: d.e n·illUZ.ézn
social, qual seja, o de facilitar a aquisição de casa própria, da
lwbitm;üo condigna, aos brasileiros de condiçõ~s m'ais'h'~mil·
dcs. Seria com.o que uma verdadeira reforma de base, uma
refornw habitacional capuz de atender àqueles que não têm
nível de renda suficiente para adquirir sua casa própria."

E, continu:tvu:
"No meu modo de ver, este objctivo primeiro, puramente sociul, não será ubsolutumente atendido com a transformuçiio do presente projeto em lei. Quero frisar bem esse ponto"
- diziu cu ·- "acima de tudo, que não se engane o povo
brasileiro. Este projeto não vai facilitar a aquisiçilo da casa
prôpriu, cm condições tais que o operário d.c salário mfnimo
possa pagar as suas prestaçõps. Em absoluto! Isso precisa ser
bem claro, o objetivo social de facilitar u aquisiÇão da casa
própria ao trubalhador de nível de renda mais baixo não será
atendido com a transformação do presente pr.ojeto em lei,"
Adiante, dizia mais:

"Basta a simples observação de que se o Estado não
pretende subsidim I% sequer do custo dessas habitações,
~"JUclcs que deverão adquirir as casas, isto é, aqueles que o
projeto pretende beneficiar terão de pagar não só todos os
custos como todos os lucros e todos os juros."
Daí, a conclusao que me levava a afirmar que o objetivo social
estava prejudicado. Não obstante, adiante dizia eu:
"Este projeto ah:ndc, a meu ver, ao objetivo cconõmico
da maior importânciu que é, justamente, o de revitalizar ou
rcdinamizur um pouco a nossa economia que caminha, a
passos largos, rapidamente, para uma depressão, etc.,,''

rio r,
§ 5' Fica assegurado ao advogado vencedor, que
postulou cm cuusa própritl, o direito aos honorários.
§ 6• No caso de conciliaçiio, na forma do art. 488,
havendo toceitação da uçào pelo réu, com o acatamento do
pedido' na transaçilo, à sua conta correriio os honorários
udvocnticios do autor, se de outra rormu não resolverem as
partes, nilo ficando o juiz adstrito ao limite mfnimo fixado no

§31',"

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçiio.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante do Ordem do Diu.
Aimlu hú orudor~:s inscrilos.
Concedo a palavra no nobre Senador Roberto Suturnino.
O SR, ROBERTO SATURNJNO (MDB - Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem re•lsào do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Scnut.nm:s:
Depois de ouvir v!orios discursos brilhantes dos mais not(ovcis
colcgus dcstu Cusu, dcl"ois de ouvir, untcontem, o Prcstdcntc do
BN 1-1, Dr. Muurfcio Schulmun, homem extrClnumcntc competente,
cupuz c dedicado cfctivumcntc i1 administração que vem exercendo,
animci·mc n abrirdur, cu também, este polêrnico tema do Sistema
1-labitacionul e do I!NI-1, em purticulur.

Naquela época, realmente, se conligurava uma situação prédeprcssivu.
Acabei dando meu voto a favor do projeto, mas por esta razão:
pelo objctivo de revitalizar a economia e não pelo objetivo social,
que se anunciava como sendo o principal objeto da proposição em
cmtsa.
Ora, Srs. Senadores, passados mais de 10 anos, vejo agora
quunto cu linhu razão, realmente, naquela opinião extcrnadu nu
Ciomara, em 1964.
O llN 1-1, por certo, tem méritos a apresentar - nilo vamos
negar isto - mns vamos reconhecer que são muito mais do ludo
económico do que do socinl. O que o projeto habitacional conseguiu
f'oi montur um grande, poderoso e eficaz sistema linanceiro, que
serviu puru enriquecer alguns poucos brasileiros: os dirigentes dns
emprcsus imobiliítrius, de linanciumento, c serviu, tumbém, puru
Llinumizm esse importante setor da nossa economia, a construção
civil, u indústria de muteriuis de construçilo, etc. Também, vamos
reconhecer, purn atender u umu pequena porte dos trabalhadores
ncccssitudos, que dcsejuvum udquirir umu cusu própria, sem nenhum
J'uvor, porLJUI! o UNH os obrigou u pagur, como cu disse, todos os
custos, todos os juros reais c todos os lucros dus empresas construtorus, linunciudorus c dos 'intermediíarios que purticipuvum desse
gigunteseo sistema.
Esse utcndimcnto,'preeisamos admitir. liceu muito aquém das
reais necessidades du classe mnis pobre, trubulhudoru, do nosso Pufs.

li
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E nesse ponto, bastaria uma pequena conta, ainda que grosseira,
paru demonstrar o quanto isto i: verdade: nesses últimos dez anos, o
população brasileira cresceu cm mais de vinte milhões de habitantes
c, se considerarmos a estrutura de distribuição do riqueza, desses 20
milhões, certamente, mais de 12 milhões, digamos, silo de brasileiros
ubsoluturnente necessitados, que por conseguinte, deveriam ser
objcto de um atendimento através de um programa social.
Considerando-se que u fumilia média brasileiro está entre 4 e 5
pessoas, esses 12 milhões de brasileiros novos, corresponderiam à
necessidade de cerca de 2 milhões c meio de residências novas, fora,
evidentemente, o deficit habitacional que já havia à época do criação
do Banco. Ora, comparando-se esses dados- vamos verificar que o
atendimento ficou entre IO c 20% dos reais necessidades, o que
representa muito pouco, principalmente levando-se cm conta que
esses atendidos niio obtiveram· nenhum favor, porque, como já
afirmei, pagaram todos os custos,jur'os, correção monetâriuc os lu·
eras dns empresas envolvidas nesse enorme sistema.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Golis)- Permite Y., Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Com prazer.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - Goiás) -

Estou ouvindo

·v Ex•, c verifico que seu argumento se contrapõe ao da maioria da
Bancada do MDB, pois vários colegas de V. Ex• têm acusado o
Banco Nacional da HabilaçãÓ de excessos de recursos, e V. Ex•, o
par de parabenizar o BNH pelos méritos de ter montado um grande
dispositivo na órbita econômica, para financiar casas, aponta, outro
lado, esse órgão como o responsável pelo deficit de habitação cxisicntc no Brasil, nesses últimos lO anos. V. Ex• reconhece que o Banco
Nacional da Habitação tem recursos para aplicação nesse deficit
habitacional em torno de 2 milhões e meio de residências de maneira
ampla.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Não, na faixa dos necessitados. Fui bem claro.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Acho V, Ex• que há
dois milhões e meio de deficit residencial, cm função do incremento
da população, de vinte milhões; calcula então em dois terços. Correto. Pana reli ficar o stu argumento. Conclui, então, da seguinte manei·
ru: isso significaria teoricamente que ao BNH caberia aplicar pelo
menos dois terços dos seus recursos para as habitações de interesse
sociul, pura que ele estivesse cumprindo o seu desiderato, dentro da
linha de V. Ex• Ouvimos, ainda anteontem, o Presidente do BNH
demonstrur a todo o Plenário e à Nação que o Banco Nacional da
Habitação aplicou diretamente em habitações de interesse social,
excluindo o Sistema Brasileiro de Poupança c Empréstimos, setenta e
um ponto nove por cento e que os dezoito ou dezcnovc por cento,
sulvo engano, ou os restantes vinte c nove por cento aplicados no
Sistcmu Brasileiro de Poupança e Empréstimo excluem, ncccssnriamcntc, um percentual de residências financiadas nos trabalhadores,
dundo tranqUilamente os dois terços percentuais u que V. Ex• se
refere. Mas, o ponto central do meu aparte, nobre Senador, é
cxatumentc o de caracterizar que, se V. Ex• reconhece, no Banco
Nucional da Habitução, esse mérito de ter montado um grande
dispositivo econômico para financiamento, c de outro Indo aponta
um deficit de casas para os brasileiros, V. Ex• vai encontrar, cntilo,
ni\o no BNH o defeito, porque o Banco Nacional da Hnbitnçilo tem
umu estrutura cconômicu capuz de financiar moradias c até, admito
cu, de cobrir esse deficit habitacional. O que nilo existem, nobre
Scnudor Roberto Suturnino, são as organizações civis, pura absorver
os recursos do Bunco Nacional da Hubituçlio, as coopcrutivus, us
cornpunhius hubitucionuis, cm número suficiente. Quanto ao futo u
que V, Ex• alude, de que o Bunco Nacional du Hubitnçi\o nilo fez
nenhum fuvor, porque cobrou os juros rcuis, nUa. V. Ex• ouviu o
Presidente do BNI·I csclurcccr que hil um diferencial de juros que vai

de um u dez por cento c que aquele que obtém um empréstimo
m~dor, vale dizer, fora. do interesse· social, paga juros de dez por
cento, quando os juros aplicados nu· maioria dos habitações financiadas pelo Banco Nacional da Habitaçilo, que estão· na faixa do
PLANHAP para os que percebem de um ·a três salários mlnimos, se
situam cm torno 'de um por cento. Então, há o subsidio, o interesse
soeiul, e o adquirente da casa própria não está pagando a totalidade
do seu custo. Lembro-me ainda de que o Presidente do Banco
Nacional da Habitação, ,respondendo a uma indagação do nobre
Senador Agenor Maria, lixava, inclusive, que hã uma preocupação
da entidade em colaborar com a pol!cíca de distribuição de renda no
País, esclarecendo que o custo de uma habitação de quarenta metros
quadrados, na capital do Estado de S. Ex•, Natal, é diferente do
preço de vendu de uma casa com o mesmo área. na cidade de São
Paulo. Eram tão-somente essas as retir.cações que queria fazer.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Agradeço o aparte de V, Ex•, e reafirmo que a tese central do meu
pronunciamento e da minha opinião é: que o Banco Nacional da
Habitação, niio obstante ter montado todo esse grande sistema financeiro, falhou, como não poderia deixar de ter falhado, ,pela própria
de!icii:ncin da concepção original, no atendimento do objctivo
inicial, o social, a medida em que só poderia haver objclivo social
quando o EsladÓ se propusesse a subsidiar pelo menos parte, ínfima
que fosse, do preço do custo das casas na faixa daqueles de renda
mais baixa. Diz V, Ex• que há um subsídio cm se cobrar juro de 1%.
Eu afirmo que não há subsídio nenhum. O juro de I%, se existe
correção monetária, seria um juro real. Subsídio seria o juro nega~
tivo, um juro onde a corrcção monetária, digamos assim, não fosse
totalmente paga. Aí sim, teríamos um juro negativo c um subsidio
embutida.
Mas, a minha tese central é cxatamente essa: o BNH monto_u,
com aquele projeto, um grande sistema financeiro, que serviu para
dinamizar a indústria de construção civil, mos seu objctivo puramente social, primordial, anunciado na época, ficou muito aquém do
que se poderia esperar.
Não diria, honestamente, que não vejo nenhum valor social
ou um valor zero no programa. Acho que houve certo valor. Alguns
dos atendimentos resultaram, realmente, cm v'alorizáção de um
patrimônio cm cidades que se desenvolveram de forma mais ordenada c, com isso, os trabalhadores atendidos tiveram seu patrimônio
valorizado acima du corrcçuo monetária c dos juros que pagaram,
auferindo alguns benefícios. Mas, o fato é que o valor social foi
muito pequeno, muito reduzido, principalmente cm proporção no
que se alardeava, de que aquele seria o grande programa govcrnumentul, no setor social.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA V. x• um aparte'!

Espirlto Santo)- Permite

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Obrigado
n V, Ex• O progruma habitacional, principalmente a respectiva
uuturquiu, vem sendo objeto de amplas discussões ultimamente. Há
umu verdade que, cm vez de nos intranqOilizar nos tranqUiliza
muito, porque todos nós da ARENA e Oposição, reconhecemos que
o Banco Nacionnl da Habitação tem gigantismo financeiro. O problemn não teria solução, se concordássemos em que o Banco nilo
tivesse dinheiro. Então, isso deve realizar em todos nós violento
otimismo. Hú meios Jinuncdros, que é o muis importante, e meios
técnicos disponlvcis, pnru se executar uma política habitacional fruUfcru, próspera, ndequudu ao inleresse social. Somente isto realiza cm
nós n ccrtczto de umn vilóriu plena. Naturalmente, que a execução do
Pluno vui revelando c cvidcncinndo us suas demusius, dcliciêncius c
omissões, que poderão ser corrigidas, como estão, aliás, sendo.
V. Ex• disse que umn dns medidas que o Governo deveria tomar, no
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subsídio jil existe. Aindu recentemente, foi determinada a redução de
50% no índice de correçiio monetária pura o Sistema do PLANHAP,
de casas populares pura trabalhadores de baixa renda. Isto é
subsídio, porque o Governo, o Banco Nacional da Habitação, quer
por letras imobiliiirius, quer por repasse internacional, é obrigado ~
pugm correçào monetária, Então, ele está abrindo mão de 50% da
corrcciio monctúria. Isto demonstra que o Governo, realmente,· não
consideru o Plano perfeito, e não o será nunca, pois a demanda
social vai exigindo uma modernização, um aperfeiçoamento, uma
humu.nizacào cuda vez inaior. Ago~a, por exemplo, o Governo vai
criar seiscentos Centros Sociais Urbanos nas regiões tanto metropolitanas quanto as que têm esse carátcr. Todas estas medidas
demonstram o interesse do Governo, de que está atento ao problema
soci~1l, procurando re~olvê~lo por um preço cada vez mais uccssivcl

à

algibeira do trabalhador. Quero louvar, todavia, a honestidade com
que V. Ex• focaliza o problema, evidenciando ati: mesmo dados positivos c resultados de grande interesse social alcançados, até agora,
pelo Governo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Muito obrigado no aparte de V. Ex•, que, de certa forma, antecipou
algo que pretendo dizer logo em seguida,
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Com pra·,er, peço apenas que não seja muito longo.
O Sr. Agenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - Esta
minha intervenção preride-se ao fato de ter sido citado no aparte. Na
realidade, fiz uma pergunta a S. Sa., o Presidente do BNH, quando
aqui esteve, e que aflige todos os mutuários daquele Sistema. A
verdade é que as pessoas de baixa renda estão podendo comprar uma
casa. Mas, o problema não i: comprar i: possuir a casa, pois há uma
grande diferença entre comprar e possuir. A cada ano que passa
aquele mutuúrio da casa própria fica devendo mais. Há os que
compraram suas casus por quatorze mil cruzeiros, c encontram-se
devendo setenta mil. Isso é,. realmente, assustador. E S. Sa.
respondeu-me que, completu~o o prazo do pagamento, o débito
existente é saldado por um Fundo de Garantia, que responde por
esses débitos, que tais. Fiquei, em parte, satisfeito com a resposta
mas acho que a correçiio monetária absorve, das pessoas de baixa
ronda do Pais, que são a maioria, as condições de poder continuar
pagundo esta casa, porque, u cada ano,

clcvnm~se

as prestações

absorvendo, inclusive, os seus recursos para a aquisição até mesmo
de alimentos. Esta pessoa tem, então, a alternativa: ou subjugar-se
itqude aumento da prestação, ou deixar de comprar alimentos,
Muito obrigado a V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Eu é que agradeço, nobre Senador. O fato que V. Ex• está levantando, reulmente, decorre da formulação original, que nilo admitiu a
hipótese da contribuição governamental para diminuir esses custos
financeiros que levaram a essas distorções que V. Ex• menciona.
Suponho que, dentro da lilosofia do projeto original, .estava a idéia
de que, a cudu proprieliirio a maior que houvesse no Pais, corresponderia u um revoltado cm potencial a menos, Mas o certo i: que,
decorridos dez unos, o que se verifica é que o efeito foi realmente
contritrio a esltl idéia inicial. Talvez que, a cada proprietário novo
beneficiado pelo BN H, terá correspondido, quem sube, dez frustrudos, senflo revoltados mesmo, compreendidos ui os mal atendidos,
aqueles que receherum unidades habitacionais mal servidas de
equipamentos urbunos cm geral, c esses asfixiados pela correçilo
monetúriu, que o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte apontou,
c 11indn aquela grundc legião de nüo utendidos cxtrtumente porque o
deficit só rcz crescer, não obstante o utcndimcnto ter aumentado em
valor ubsoluto.

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - Golh)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB- Rio de Janeiro)A idéia original cru obviar o problema da frustração humana, pelo
fato de o brasileiro pobre não possuir u sua habitação, a sua unidade
fundamental, que i: a casu própria. Parece-me que o Sistema gerado
produziu efeito exatumente oposto, isto i:, gerou mais revoltados c
mais rrustrudos do que o número de atendidos c de beneficiados,
positivamente.
Devo reconhecer, também, nobres Senadores, que este quadro
comecu a mudur - é importante advertir isto - quem sabe dobramos, ui, o Cubo da Boa Esperança". Acredito que a atual adminisiração, competente e consciente da pobreza dos resultados sociais
destes últimos dez anos, vem fazendo um grande esforço de reformulaçüo, demonstrando, assim, sensibilidade e criatividade. Assim é
que, desde fins do uno passado, um conjunto de medidas, muito bem
ressulludo pelo Presidente do BNH, Dr. Mauricio Schulman, na sua
exposiçüo..hii dois dias, foi decidido e está sendo implementado, introduzindo modificações substanciais, importantes, que podem vir a
mudar o panorama de fracasso sob o ponto de vista social a que me
referi, no início do meu discurso,
Todas essas medidas me parecem boas, mas cu destacaria,
principalmente, duas iniciativas tomadas desde o fim do ano
passado: primeira, decorrente do Decreto-lei n• 1.358, de novembro
de 1974, que prevê a devolução de lO% das prestações pagas no ano
imediatamente anterior, E, segunda, a decisão de abrir uma nova
modalidade de financiamento para a aquisição dos chamados lotes
urbanizados, os terrenos urbanizados. Essa segunda medida, o financiamento pura a aquisição do lote urbanizado, parece-me uma inovação muito mais adequada, muito ·mais adaptada à realidade da
pobr~zu da nossa faixa maior de população, justamente aquela mais
necessitada. Acho que essa ·medida merece o maior esforço de implementação, porque creio que aí está, talvez, um caminho muito rico a
ser explorado, muito rico em objetivos, em resultados realmente
sociuis.
Quanto à primeira medida a que me referi, a dcvoluçilo dos 10%
das prestações pagas, introduz, pela primeira vez, aquilo que deveria
ter estado presente desde o início do funciona111ento do sistema, que é
o subsídio pura cobrir parte dos custos da habitação adqufrida pela
faixa de renda mais baixa.
O Sr. Otalr Becker (ARENA-Santa Catarina) - Permite-me
V, Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNJNO (MDB-Rio de Janeiro)Com prazer.
O Sr. Otalr Becker (ARENA-Santa Catarina) - Eminente
Senador Roberto Saturnino, quero duplamente parabenizar V. Ex•
Primeiro, pelo oportuno pronunciamento que faz nesta tarde c, segundo, pela ênfase com que V, Ex• define, agora, a polltica que está
sendo colocada em prâtica pelo BNH, no que diz respeito aos
chamados lotes urbanizados. Quero pedir permissão a V, Ex• para
registrar que, efetivumcntc, este é o ponto de partida que vai definir
umu política correta de atendimento às camadas necessitadas de
nosso País. Dou este testemunho porquanto, ex-prefeito municipal c
tendo executado alguns núcleos de casas populares, estou cm condições de faler uma avaliação u respeito desse problema. Tenho de·
fendido junto aos prefeitos municipais do meu Estado que eles criem
companhias urbunizudorus pura venderem u baixo custo os terrenos
its cumudus de buixu renda. Verificamos, agora, com satisfação, que
o Sr. f>residenle do BNH possui recursos a serem postos à disposição
dus pt·efeiturus, sem juros, Agradeço a V, Ex• pela oportunidade
deste regblro.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Eu é que agrudeço o oportuno aparte de V. Ex•, que vem ao
encontro da tese que estou defendendo, da gmnde promessa, pelo
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menos, que existe, por detrás dessn decisão, de nbrir esse novo scriu um mecanismo simples, não teria nenhuma burocratização, não
mccunismo.
deixaria ninguém à margem do benefício, niio atrasaria de um ano
Qu.mto à primeira medida, a devolução de 10% das prestações cssu devoluçilo e atingiria, cxutamcntc, o mesmo objctivo, que é o de
pagus no uno anterior, nilo obstante aplaudi-lo c louvá-la como subsidiar parte du correção monetãria, parte, por conseguinte, do
primeira iniciativa que introduz o mecanismo do subsidio, cabe tam- custo das habitações, exclusivamente pura aqueles bcneficiârios da
bém criticar seriamente alguns dos seus aspectos mais importantes,
chamada faixa social.
Em primeiro lugar, nobres Senadores, nilo se justifica, no nosso
Mas há ainda um terceiro ponto, acho, que merece observação,
entender,' de modo algum, o subsidio, isto é, a devolução para os . no que diz respeito a essa medida da introdução do subsidio: sempre
adquirentcs, os beneficiários do sistema fora da faixa mais necessi- defendi c continuo à defender o subsidio para o atendimento das
tada, fora da chamada fuixu social. Niio dâ, realmente, para enten- necessidades mais urgentes nas camadas mais pobres da população.
der. u dcvoluçilo dos 10% das prestações pagas, extensiva a todos os
f:: preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, avaliar cfctivamentc as
casos, dos mais pobres aos mais ricos, apesar da limitação imposta,
necessidades niuis urgentes, as necessidades mais. prementes dessa
do limite superior de três mil cruzeiros por prestação, como o mãxi- cu muda da população e dosar, de for'!' a adequada, esse subsidio que,
mo de desconto possível. Na faixa dos brasileiros de classe média c evidentemente, tt:m um certo limite, que ê o limite dos recursos
de chiSSc rica não se justifica, de modo algum, um benefício fiscal a disponíveis para .o ato de subsidiar.
mais, que só pode ser aplicado para aqueles que realmente não têm
Bato-me c continuarei a bater pela ampliação desse limite, pela
poder aquisitivo para fazer face ao pagamento dos custos c dos juros . ampliação do bolo total de recursos destinados ao subsidio das
reais que a aplicação do sistema envolve. Por que favorecer ainda populações mais pobres. Acho que essa ampliação pode vir, por
mais essa faixa dos brasileiros ricos, que jâ tem sido tão favorecida
ex~mplo, de uma reforma tributária que tenha esse objctivo: de cap·
por todos os Governos da Revolução, desde 1964, que parecem se tur mais r~cursos para aplicação de programas de natur~za social.
apoiar nu idéia de que para realizar o desenvolvimento cconômico i:
Mas, de quuifjucr forma, mesmo com a ampliação do bolo total de
preciso agradar os ricos c estimular as empresas multinacionais,
recursos haverá sempre um limite de recursos dispoplvcis para a
porque essas são as duas peças chaves do processo de desenvolvi- uplicução sob a forma de subs!dios, Então é preciso que .esse bolo
total seja distribuído segundo prioridade, segundo necessidades reais
mento cconômico? Então, é um erro clamoroso, um erro Jamcntâvel
c que cube a nós, da Oposição, criticar e criticar scriamcnt~. Não há ~~~ população mais pobre,
' Não quero dizer que a hnbitacão não seja uma prioridade. mas é
n~nhuma justificutiva para que essa devolução, para que esse subsidio seja aplicado aos favorecidos pelo sistema BNH, na faixa de ren- claro que ela não i: uma prioridade absoluta porque, ainda que mal,
dimento alto, apesar do limite superior de três mil cruzeiros imposto
precariamente, fato é que a população brasileira habita <le alguma
pela Fazenda.
forma, nilo dorme nu rua como a população da lndia ou do
Bengladcsh;"'essÚ sim, cm grande parte, 20 ou 30% da população
O Sr. Otalr Becker (ARENA-Santa Catarina) - Permite
dorme na rua, porque não tem sequer um tcto para se abrigar. Não é
V: Ex• mais um aparte?

o

O li:R, ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Ouço com prazer V. Ex•
O Sr. Olalr llecker (AREN~-Santa Catarina) - Quero, neste
momento, hipotecar inteira solidariedade a V. Ex•, e quero crer que
V. Ex• nilo está u fazer uma crítica de Oposição .. Muito pelo contrário, V. Ex• está fazendo uma sugestão de alto alcance spcial c de pienu identidade com a politica global do Banco, pois o Presidente do
Banco Nacional da Habitação nos mostrou que as taxas de juros silo
diversas para as diferentes carnudas sociais. Por conseguinte, esta sua
sugestão i: das mais oportunas c quero, repito, neste momento, hipotecar minha inteira solidariedade c cumprimentâ-lo mais uma vez
pela oportuna sugestão.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Mais umu vez, o upurte de V. Ex• muito me honra. fi com imensa
sutisfuçilo que ouço o apoio tão valioso que V. Ex• presta ao discurso
que profiro nesta tarde.
Umu segunda critica, tambi:m, a esse sistema da devolução: por
que essa sistemática de devolver utilizando a declaração do Imposto
de Renda, sob a formu de um cri:dito, cuja utilização ficou por ser
rcgulumcntudu- e ao que eu saiba nilo o foi ainda, ni\o se sabe que
utilização está prevista para este crêdito - atrasando a devolução
de um ano, obrigando o beneficiário ao preenchimento de formulá·
rios próprios, introduzindo mois um elo de burocratização
absolutumente desnecessário? Esse mecanismo talvez deixe ll
margem do bcnelicio aqueles udquircntes, por exemplo, que não
dcclurum rcndim~ntos, porqu~ esse bcnelicio aproveita a sistemâticu
da declaração de rendimentos. Por que nilo se udotar um
procedimento simples, claro, d~ meramente descontar nu chamada
faixu sociul dos udquircntes ati: tres ou cinco salârios mlnimos de
rendimento fumiliur, como se propõe agora? Por que, nesses casos,
simplesmente o BN H nilo dcscontur 30, 40, SO% da correçuo monetá·
ria, c o Tesouro Nacionul, uma vez contabilizado esse total,
ressarcir, compensar o BNH pelo preju!w, pela descapitalizaçãodigunws ussim - qu~ csturiu sendo ubertu com esse processo? Esse

o nosso cuso.
Então a habitação no nosso caso é uma prioridade mas não
pode s~r considerada uma prioridade absoluta; c na distribuição dos
recursos disponíveis ao subsidio, é preciso considerar outras
necessidades, algumas das quàis, pelo menos, sem dúvida nenhuma,
classificaria nu frente, prioritariamente ao objctivo da habitação: é o
caso da nutrição, aí sim, vejo uma necessidade quase que absoluta,
nus carnudas mais pobres, pelo csta~o de desnutrição a que essas
camadas estilo condenadas, com os rcOexos anti-sociais de toda
natureza, que estamos acostumados a observar nas nossas estatlsti·
cus.

Ali:m du alimentação temos os serviços mêdicos, medicamentos,
transporte colctivo, as segurança pública, uma s~rie de necessidades
qu~ r~ulmente viío disputar, digamos assim, esse bolo de recu~sos a
ser distribuído sob a forma d~ fuvor~cimcnto às cat)ladas maas po•
brcs e que, por conseguinte, tem que s~r adequadamente dosado para
que uma destinuçilo nilo absorva uma parcela excessiva de recursos
dentro da distribuic;ilo total.
Assim, Srs. s~nadores, feitas estas observações criticas, ressaltando o que de positivo se está tentando fazer nu aluai administruçilo, depois de dez unos de lamentáveis falhas sob o ponto de. vista social, cube colocar aqui o chamado fecho construtivo, que tem caracterizado o comportamento du Oposi.ção nesta Casa.
O Sr. Aeenor Marta (MDB- Rio Grande do Norte)- Permiteme V. Ex• mais um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)com todo o prazer.
O Sr, Aeenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
Roberto Suturnino, no interior do Pais, principalmente nos mun~cl
pios dus capitais do Nordeste, as difer~nçus d~ orçamento du Capatul
puna o interior silo muito grandes. Um milheiro de tijolos, ein Natal,
por exemplo, custa 300 cruteiros, enquanto que no interior custa ys
cnu.ciros. Arciu, burro, rcdru, tudo é muis baruto. Nilo se podcr!u,
cntüo, estudaar u possibilidade do cródito direto ao mutuário para
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~.:nnstruçàu, d:111do oportunidude de se construir com menos dinheiro

nmis casas, dando aos mutuúrios oportunidade de ficarem uindu menus comprometidos neste processo'! Na rculídudc· o que queremos
nu Hrnsil, é 1!11contnar uma maneira de solucionar o problema, e dentro d:t ccunumin, o problcmu 111aior a ser resolvido é o da poupança.
Existc, na re:didade, possibilidade, no interior do País, cm algumas
regilh:s, de adol<~r-sc o crédito dircto ao mutuário para construção
U<~ casa própria atruv~s do sistema de mutirào, qlte lica trinta ou quarenht vc;.cs mais b:1ruto c não dá oportunidade de meia dúzia cnriqueccrcmlt custa de um processo cuja lilosolia tem por único principio melhorar a situw;tao, dando oportunidadc.íts pessoas de buixa
rcndu de possuir sua casa. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Nobre Senador Agenor Maria, acho que a sugestão de V. Ex• é mui·
to válid~1, oportuna, c constitui um complemento, uma linha de dcs~.:nvolvimcnto daquele novo .mccunismo de financiamento ao lote
urbunit.w.lo. Em seqUência uo linanciamcnto para aquisição do lote
urbnnit.mlo, pmJ~.:r-sl.!-ia, também, abrir umu linha de financiamento
pura esse tipo Ue construções :através de mutirão, como V. Ex• está
sugerindo.
O npnrlc de V. Ex• constitui uma sugestão oportuna, que cnri·
quccl.! hastHnte o meu pronunciamento.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- V. Ex• me permite
un1a ligeira interrupção'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Pois n:li.>~ nobre Senudor.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Antes que V, Ex•
entre no que denominou- sei que com muita propriedade- de o fcclw construtivo do seu discurso, queria salientar dois pontos que
rl.!putu magnilica111entc v:Hidos. Um deles. V. Ex•- com a honesti·
d:~dr.: intdcctu:.tl 4ue o cm:.u.:teri1a -reconhece todos o~ méritos do
Uun"o Na"ional dn Habitação, reconhecendo 4uc o grande esforço
da :.llual diretoria, cm implantando novos métodos c retificando parle dn polilicn do UNH, está abrindo novos horizontes pura aquele
r.:st;1hdr.:dmcnto de crédito, buscando, assim, utingir melhor c mais o
seu uhjctivo ccntr:.d tiUC é, fundamentalmente, o de atender aos trahallwuorcs c aos menos favorecidos. Com relação à oulru parle do
:o!o!ll prununciam~.:nto, cm que V. Ex• concorda com a tese do subsídio que licou consubstanciado na devoluçüo, c discorda da mecânicu, V. Ext podl.! estar certo de que, scnc.lo um expert nu matéria, a
sugestão duda por V. Ex• hú de ser admitida, estududa c possivelmente scjn uló accilu pelo Uunco Nacional du Habitação. Confesso
que, ouvindo de primeira mão de V. Ex• a sugestão, quer parecer
~I UI.! ela é mais simples, mais objctiva c, talvez, mais efetivu. Não sei
uté <Iuc ponto podcriu o UNH falcr o controle exulo desse
dcsl!llcnixc. parutluc houvesse a cont<thilit.uçào cu paz do retorno dos
recursos d:~ União para o Bnnco Nacional da Habit:~ção. Mas rnc pa·
recc ser umu sugcstüo, tenho certeza, que ser(! estudadu pelo Banco
Nncional dn Hnbilução. E pura concluir o meu upnrte n V, Ex•.
quero dizer, tão-somente, que lumbém eu concordo com V. Ex•. Sem
dúvida nenhuma a hubitação to muda tUa-somente na cusu, no imóvel, no tcto debui.xo do lJUUI se vive, nt\o c.lc:ve ser, nem é, realmente a
prioridade um do Governo. Outras existem. V. Ex• citou us do serviço médico c V. Ex• sabe do gigantesco esforço govcrnumentnl que ..o
Presidente Geiscl vem dcsenvolvcnc.lo no setor do serviço médico no
Bmsil, com umpliuçào du capucidudc de atendimento do untes Instituto Nndonul c.la Pn.:vidênciu Social, com a criação do MinistCrio
du Pr~:vidênciu Social, com o utcndimcnto múdico às úreus niio só
d:ts ciUadcs mas tumbém do campo; no Ull.!ndimcnto cspecllico de urgCncia utC: üqueles qui.! não sUo liliudos u qualquer Instituto de
PrcviUl!ncil.l. llí1 umu pr~.:ocupnçüo governamental cl'ctivn cm fuvor
do ;llclll1imcnlo médil.:o u todu populuçiio brasileira, como de resto,
c.\Íslc unw prcocupnçt1o l'undatncntnl uo Governo c, V, Ex• hil de rc·

conhecer conosco c.l:1 melhoria dos lrnnsportes co\ctivos. Existem
inclusive organit.:t~õcs qw.:, cm nome do próprio Ministério ou, cm
ucordo c convCnin com o próprio Ministério dos Transportes, o
(iEIPOT, estí1 estudando, niio só cm Brasfliu, espccificumcnle, mus
com us grundes cidades brusilcirus, formas ideais de melhorar o sistema dos tr:msportes colctivos c, inclusive de barateá-los c, o próprio
llnnco Nncionnl dn llabilação, usando dos recursos do Fundo de
Unruntin do Tempo de Serviço. do SBPE, cslú financiando lrunsport~.: hurnto :.10 povo brasileiro utruvés de linanciumento c:specflico uo
mctrô de SUo l,aulo c, lamcntuvelmcnte, linunciamcnto esse combatido por alguns pnrlnmcnlnros, quer da ARENA quer do Movimento
Dcnwcrútico Urusilciro, 4uundo nu verdade é umu posição do Banco
Nacional da llabitaçiiu cfetivamcntc voltada para os interesses sociitis du lritbitlhitdor, cumo r,cou clarumenlc enfatizado por V, Ex•.
No outro uspccto, também concordo com V. Ex•, pois a segurança
pl1hlica é prioridudc até acima do tcto puro c simples, mas há uma
preocupação govcrnumcntul, h(t um interesse governmnentul, há
uma aç:io govcrn:un~.:ntul específica. Está-se cstudundo c reimplantando wdos os serviços de segurança da órbita federal. se existe rc·
cumcndaçiio expressa do Governo Federal c dos Governos Estaduais
no sentido de ampliar seus sistemas de segurança: de segurança
comum, de segurança civil a toda populnçUo brasileira. Há recomendação expressa a todos os Estados para que se reequipem. Estuda-se
também, com dedicaçilo, a ultcruçiio do sistema pcnitenciúrio
brnsileiro visando, sobretudo, a dar melhores condições físicas às
pcnitcnci(trias brasileiras, c com isso melhorar este item scgurunçu
públicu. Deste modo, a par de concordar com V. Ex•, queria aditar,
tmnbém 4111.! hú preocupaçtlo do Governo em estar atuante, em estar
presente não só no item prioridade dus habitações, mas também no
item prioridade du nutrição, através do INAN; dos serviços médicos,
através do INPS: dos transportes colctivos, através de ação especili·
ca de vilrios Governos Est:uJuuis: c tumb~m estar presente na segurança pttblka, atravós da reforma do Departamento de Policia Fe·
dcral, da rccomcnUuçUo da ampliação dos serviços dus Secretarius de
Scgur:uw<~ Pliblic:J c na rcforllla do sistema penitenciário brasileiro.
Muito obrigado nobre Senador Roberto Salurnino c aplausos pelo
oportuno pronunciaml.!nlo de V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Obrigado, Senador Osircs Tcixciru. O aparte de V, Ex• vem
cunlirmar o tminw 4ue cu tinha ao assumir esta tribuna e espero que
as críticas c sugl.!stõcs aqui anrcscntadas sejam lcvadi.lS cm conta e
cunsidcradus pelo. Governo no estudo dos problemas atinentes a esse
sistl.!llHI hubitadonal.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- São Paulo) - Permite V. Ex•
um upnrtc'!

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Com pnllcr. No entanto, pedirin a V. Ex• que não se alongasse
muito.
O Sr. Orestes Quércia (M DB- São Paulo) - Pretendo interromper V. Ex• por t.lois segundos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro) V, Ex• pode interromper muito mais de dois segundos. V, Ex• tem
feito discLw~os oportunos, muito ricos sobre este ussunto c é com prat.cr que o ouço. Peço apcnus que considere u brevidade do upurte.
l~l~.:s ~.:stiiu tom;,tndu 111Uito tempo do meu discurso.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- São Paulo)- Quero so~enlc
lembrar que o S~.:n:tdor Osircs Tl.!ixcirn ucubou de salvur u Nnçi1o brn·
..;ildm. Ouvindo o np:1rtc tlc S. H"' l."hcgumt>s 11 conclusilo de que
tut.lo vui bem, ~.:.xtruon.linuriamcntc bc111, no Puis. Quer no cumpo du
hahit:H;iin,qu~.:r no du segural\l.;il, ucahu o Scnudor Osircs Tci:<cir~t de
n.:sulv~.:r pruhlcmus seriissimos no Brasil, problemas que o Governo
11;\o tctn cuns~o.:gltidu rcsolvl.!r. Quero tilo-somente soliduriznr-mc com
u urgumcntu de V. Ex• flO que tange uo progrumu do BNH. O
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Governo impede o trubulhudor de ter condições financeiras econômicus !t nhuru dus suus necessidades. E o BNH, runcionando apenas
com uspccto moncturistu, niio vai resolver o problema da maioria
dns lrubulhuUon:s brusilciros, Portanto, o Governo tem a rcsponsu ..
bilidade c o dever moral de resolver esse problema; e todos nós temos, tumb~m. a·rcsponsubilidade de cobrar aqui, constantemente,
isso do Governo, Solicitei este aparte somente com u intenção de solidarizar-me com V, Ex• pelo importante pronunciamento feito.
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Semldor Orestes Qui:rciu, V, Ex•.tem toda ruzão,
Não obstante o desejo, u unsicdude da Buncadu governistu de as
vezes procurar introduzir cunhus no seio du opinião du nossa
Bancadu, no' fu.ndo, nus teses centrais, estamos plenamente· de
ucordo, O sistemu montado é ·apenas um sistema financeiro, e tal
como cst(a não vui utcndcr uo objetivo social, o de dar possibilidade a
unm gran'de faixa dU' popu Jaçüo pobre bràsileira de adquirir sua casa,
Com o mccunismo do subsídio sim; este seria o. caminho a seguir:
esperemos que o Governo, pelo BNH, aprofunde-se nesse caminho
c, ai sim, poderemos que111 sabe, nós dois, daqui. a alg'uns anos
clogiur c aplaudir os efeitos dos novos rumos.
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O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte,)- Permite
V. Ex• um aparte'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Pois não.

I:

~

i

I

''

:i''''
''':
'I

''''
'i
''
I'

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- O Senador Osircs Teixeira disso que o mctrô é mais barato. Quando fui a
Suo Paulo, no mos passado, com a Comissão de Finanças do Senado~
viajei no metrô c achei tudo mtiravilhoso. Porém, tomei o cuidado de
perguntar i: Dircçuo do Mctró de São P,aulo se de fato aquele transporte cru mais barato, e l.llcs responderam-me que não. De forma que
o Senador Osires Teixciru está completamente enganado, O mctrô
não vai oferecer l1 populução de São Paulo um transporte mais
bunllo, vui dur um transporte mais rápido, mais eficiente; mais barato, nilo, Por que, se não vai gastar combustível, em termos de ,gasolina'! Eles responderam-me que todo o pessoal que forma a direçào
do metrô ganiHI muito c us custas são elevadíssimas, por isso não
pode ser um transporte barato, como é o ônibus. Fiquei
constrangido c muito admirado, porque minha impressão era a de
que o mctrô fosse oferecer à população de Silo Paulo condução mais
barata. Deveras, o trunsportc está prejudicando demasiadamente as
classes de rendu mnis baixa porque aumenta quase mensalmente.
l'ortanto, quero deixar aqui a afirmação da direçi\o do metrô de São
Paulo de que ele nüo'vai baruteur o trunsporte naquela Capital; ele
vai facilitur, nms baratcm. não.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Agradeço essa informação prestada por V, Ex•, obtida quando de
nossa visita a SUo Paulo, c sobre a qual terei oportunidade de me referir logo udiunte,
Srs. Scnudorcs, o que fuzer diunte do chamado fecho construtivo, segundo u nosso ronto de vistu, diante da situação concreta
apresentada'! l'cssoalmcntc, acho que o sistemu de habituçào do
BNH c todo o sistcmu purulclo deve continuar funcionando, estimulnndu a atividadc ceoul\micu nesse importante sctor que é u construção civil ou u ind(islri:l de nmteriuis de construção, Mas deve
continuur funcionando com algumas corrcçõcs fundamentais pura
obviur pelo menos, paru diminuir u lacuna, a falhu gritante que estâ
no utcndimcnto do scu objctivo social u ser considcrudo como
rri11ritítrill, Quni.~ seriun1 essas correçõcs'!
Primeiro, sob,ldios sim, desconto de purtc du corrcção monctl:ria, Nua sei se de trinti1, quarenta ou cinqUcntu por cento, O
comrutivcl com u m:ccssidudc de Subsidiur outrus curêncius du po·
nulaçilo nutis robrc, cntrt: us quuis cu colocariu primcirumcntc u

alinfl.:ntucUo, u nutncuo, que até agora incompreensivelmente o
Governo nUo se dispôs u subsidiur, a racilitur.
St;gundo, subsídio através de um mecanismo mais simples do
que o do uprovcitamcnto das declarações de renda: simplesmente,
um Uesconto I)U corrccão monetária a ser compensado por um meca·
nismo contábil pelo Tesauro Nacional ao BNH.
Em terceiro lugar, subsidio exclusivamente pura as faixas de
populuçiío muis pobre, aquelas cujo rendimento familiar não
ultrupussu cinco. salários mínimos. Nunca subsídio para outros
hcncliciilrios, para aqueles acima de cinco salários mfnirhos, com
dez, vinte, c'em, ou com ·duzentos salários m~qimos, que in·
compreensivelmente tumbém estão sendo beneliciadts.pelo mecanismo impluntado cm novembro último.
Outro ponto importante seria intensificar o uso da solução lote,
ou du venda de lotes urbanizados. Vamos cxplorur esse veio que parece muito rico. Quem sabe, complementando a idí:ia trazida a esta
Cma pelo Senador i\genor Maria.
Esta soluctlo parece muito rica cm perspectivas, porque muito
nwis adaptada, muito mais adequada à realidade do quadro de pobreza du nossu população mais necessitada.
Quanto, um veio que realmente não foi explorado ainda pelo sistema habitacional e pelo BNH, cm purticular: a aplicação de rccu rsos· cm pesquisa tecnológica destinada a buscar processos, métodos administrutivos, técnicos, de construção civil capazes de bara..
:cu r o custo da construção populur de um modo geral.
Vale a pena investir nessa pesquisa tecnológica. Acredito que,
di:mtc dos materiais disponiveis, diante da realidade das nossas
cidades, se possa progredir no sentido de b~ixar substancialmente o
custo' da construção de habitações populares. E, evidentemente, sem
investimento em pesquisa tecnológica nüo se vai chegar a resultado
ul,gum nesse setor,
Quinta correçüo, muito importante: formulação e desenvolvimento de uma verdadeiro política de desconcentração urbana, no
sentido que. tem sido defendido aqui por muitos de nossos ilustres
companheiros. O Senudor Evelúsio Vieira, se não me engano, jâ se
referiu u isso. Recentemente, como ressaltou o Senador Osires
Tcixciru c, parece-me também o nobre Líder do Governo em exercicio, o Governo Gcisel destinou à solução de problemas urgentes da
ilrct1 urbunil quuntias vultosu~, principalmente no que diz respeito a
. trunsportc colctivo, transporte urbano e suburbano de massa.
' É'víilidu essa preocupação, essa destinação de recursos. Não tcmos nadu contra ela, pelo contrário, só temos que louvã-Ja, desde
que luis decisões sejam acompanhadas de medidas pararelus capazes
de corrigir essa trcm~:ndu distorção provocada pelo crescimento ex or..
bi !ante, desordenado, de algumas das nossas principais cidades, com
o surgimento de problemas quase insolúveis, pelo vulto gigantesco
de investimentos que exigem.
Aindu recentemente, um grupo de Senadores da Comissão de
Finunçus, que visitou as obras do Metrô, em São Paulo, ficou perple,-.;o iiO tonu1r conhecimento, utravés de breve exposição dos responsáveis pela Companhia do Metrô de São Paulo, de que se projeta a
solução de problemus que serão criados pelo crescimento da populaçUo, <-lUC se prevê utinju cerca de vinte e cinco milhões de habitantes,
na í1rcu du Grundc São Paulo, untes do fim deste século,
Ora, Srs. Senudorcs, é isto que me parece extremamente errado.
Niio se deve pluncjur para atender, para obviar problemas ~riudos
por um:: populuçüo de vinte c cinco milhões de· habitantes; o que se
deve é plunejur visundo a impedir que essa concentração chegue u tal
cstttdu dr.: coisu: o que se. deve é plnnejur puru que não haja cidades
com vinte e cinco milhões de hnbitnntes em 1990, ou no ano 2000, ou
scjn 11: <JUUndoJ'or, Isso corresponde, exatnmente, à criação de problemus, nrio upcnus nullcriuis, mus mesmo problemas de convivência,
problemas cuhuruis, <JUC se tornum insolúveis, Absurdo í: planejar
un1n cidade pnru esse volume de população c não se tomarem medidus pnru cvitur <-IIIC a conccntruçUo urbana continue ao ritmo cm
lJUC se vem prm:cssundo, pura cvitnr se chegue u cssu situuçào verpaUcirumcntc culumitusu.

-460O·Sr. Agenor Maria (MDB-Rio Grande do Norte)- Permite
V. Ex• um upurtc?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rlo de Janeiro) Com prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- V. Ex•
tem toda a razão. Em 1963, produzimos mais arroz, mais farinha,
mais cacau do que hoje, e n população era de setenta e seis milhões
de habitantes. Hoje, com cento e cinco milhões de habitantes, não
temos condições de produzir para o consumo interno c nem
capacidade industrial de produzir para competir com as. nações
desenvolvidas do mundo. Estamos sem opção. A posição do Brasil é
dilicil. A nossa balança de pagamentos está cada dia mais onerada, o
nosso débito cada dia maior, a nossa moeda todo dia se dcsvalorizan·
do, enfim, o problema aí está a desafiar a imaginação criadora de
todos nós.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Eu é que agradeço, nobre Sen:iüur Agcnor Maria.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Leite' Chaves.
O Sr. Leite Chues (MDB - Paran')- Senador Roberto Saturnino, os pronunciamentos de V. Ex•·nesta Casa, sobretudo os de
natureza económica, são muito apreciados por determinados sctores
do Governo. Às vezes não os seguem, às vezes discordam, mas seus
argumentos são examinados. Quero aproveitar o ensejo para mandar
ao Governo uma sugestão. Em aparte anterior sobre este mesmo
assunto, procuramos mostrar que o BNH foi um sucesso financeiro,
porque o dinheiro veio do povo, mas· um fracasso habitacional, por·
que até dois anos atrás o BNH havia construído apenas novecentas c
cinqUenta mil casas, quando o ·crescimento vegetativo do Pais re·
clama a construção di: um milhão de casas por ano. Só aí vê V. Ex• a
defasagem entre a que se está construindo e aquilo que a necessidade
reclama. Mas a finalidade do BNH não é apenas acumular dinheiro,
i!: fazer casas a qualquer custo. O BNH tem apenas possibilitado
financiamento para a construção de casas, tendo nos últimos meses
se desviado completamente de seus ·objetívos. Ao invés de financiar
casa média e pequena, passou a financiar- sob o pretexto de ganhar
dinheiro - apartamentos luxuosos, apartamentos de até quatro bi·
lhões de cr-uzeiros, em São Paulo, numa total violentação de finalí·
dudes. O BNH deveria construir casas, inclusive para alugar. Muita
gente não tem condições de pagam'ento, com a correção monetária.
Das casas construídas pelo BNH, pelo· menos 30% se deveriam des·
tinar à locação. A pessoa pagaria apenas o aluguel, mas poderia vir a
comprar a casa, com dedução desses aluguéis pagos, quando tivesse
condições. Haveria um contrato de Jeaslng nessas locuções. Com isso
se diminuiria a grande legenda dos marginalizados, dos que não têm
casa e se impediria o aumento das favelas. Recentemente, foi apre·
sentado um projeto pelo ilustre Senador Milton Cabral, do Estado
da Paraíba, pelo qual S. Ex• postula aquilo que já era minha idéia,
através não do BNH, mas dos Institutos Previdenciários. Nós somos
relatores desse projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, e
faremos tudo para emendá-lo,. no sentido de que se estenda ao BNH
essa determinação de construir pelo menos 30% de suas casas pura
fins de locação, assegurando ao locatário a possibilidade de compra,
com dedução desses alugueres, quando condições econômicas sur·
gireni, usando o leaslng ou outro instrumento que encontrarmos no
Direito pátrio. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Nobre Senador Leite Chaves, V. Ex• está trazendo uma contribuição
realmente muito importimte. A sugestão de V. Ex•- confesso que
não tenho um ponto de vista firmado n respeito- acho que merece
um estudo criterioso e sério por parte do Governo.
Acrescentarei ainda um argumento a ruvor dn idéin de V. Ex•: a
nlla rotatividade da residência du classe trabalhadora brasileira.
Todo Pafs em vias de desenvolvimento, que uprescntn certo dinu·

mismo económico t.em, implicitamente, por essa mc:sma rnzão, urna
alta rotatividade de locação de mão-de-obra. São indústrias novas
que se localizam em centros diferentes e, dentro de uma política de
distribuição demográfica que estamos aqui preconizando, a abertura
de novos centros populacionais, de novos centros industriais gera a
ntraçiio de mão-de-obra de outros locais; gera, por conseguinte, uma
alta rotatividade de residências. E, à medida em que a prosperidade
tende a prender o individuo ao seu local, muitas vezes esse individuo
perde a oportunidade de aproveitar algo que se lhe oferece cm outra .
cidade que se está formando, abrindo-lhe possibilidades mais intcres·
santes. A hipótese da construção com' o aluguel facilita cm muito
essn rotatividade e é um argumento a mais.

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran')- V, Ex• permite? So·
mente para completar o aparte anterior. (Assentimento do orador.)O BNH lucra pqr um lado, se nilo recebe a corrcção monetária, por
outro, a casa est~·se valorizando. O seu patrímônio não se deteriora.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Ex ato.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) (Fa~ soar a cam·
painha.)- Faço um apelo para que o nobre orador conclua o seu
discurso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de.Janelro)Sr. Presídent~. atendo ao apelo de V. Ex• ·
Reafirmo, mais uma vez, que o nosso propósito é o de encontrar
soluções capazes de diminuir, de obviar - digamos assim - essa
grande lacuna nos objetívos sociais do grande programa governa·
mental, q~e foi.a criação do Sistema Financeiro de Habitação, anun·
cíado como a pedra de'toque dos Governos Revolucíonâríos, desde
1964, c que- hoje, todo• já estão de acordo, neste ponto - falhou
inteiramente nO que diz respeito aos seus objetivos sociais. Tanto as~
sim que u Oposição é: criticada pelo fato de ter explorado essa falha
gritante na sua última campanha elcitoràl, e explorou porque é seu
dever criticar as falhas governamentais.
O Sistema Financeiro de Habitação, tal como originalmente
concebido, tinha esta grande falha que, só agora, com a introdução
do mecanismo do subsídio c ;t exploração desse novo caminho - o
lote urbanizado - poder-se·á .encontrar uma solução mais rica em
resultados sociais para o País. E estamos aqui para aplaudir"'cssas no·
vas modificações e também apresentar as nossas críticas c sugestões,
para que o Sistema realmente cumpra a sua finalidade bâsíca e pri·
mordial,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas. O
orador é cumprimentado.)
O Sr. Franco Montoro (MDB - Sio Paulo) - Sr. Presidente,
peço a palavra como Llder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vru ao nobre Senador Franco Montoro, como Lider do MDB.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo, Como LI·
der, pronuncia o se&ulnte discurso. Sem revlsio do orador.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Nu qualidade de Lrder du 8uncnda do Movimento Democrático
Brasileiro, desejo fazer comunicação à Casa, a respeito de
importante deliberação que será tomada na Convenção Nacionul de
nosso Partido.
Trata-se da criuçilo do Instituto de Estudos Politícos. No
mesmo "momento, a Aliança Renovadora Nacional criará o seu
Instituto de Estudos. Políticos sob 11 formn de fundação.
{\ orgunizuçào desses dois Institutos representa, a nosso ver, um
pusso du muior importância c significação nu vidu pública brasileira.
Signinca unnrmaçào de uma nova dimensão da politica, u dimensão
dn politica como estudo c como ciência. Esta contribuição que
umbos os Pnrtidos dilo 110 fortnlecimento de nossa vida pública
rcprcscntn um dudo que merece registro cspcciul.
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Ao lado da importüncia desta dccisüo que, certamente, vai-se
desdobrar cm realizações da maior significaçuo quanto aos rcsultmlos obtidos nus pesquisas e estudos, ntt colaboruçilo de cientistas
brasileiros no campo da Ciência PoHtica, Econômica c Social e
denwis sctores da Culturu, ao ludo desta contribuiçuo magnffica que
os Institutos poderão representar para o aperfeiçoamento de nossa
vida pública, temos a registrar a significação da homenagem presta:
da a duas grandes figuras de nossa vida pública, dois Parlamentares
que honraram o Congresso Nacional. O Instituto da ARENA
dwmur-se-ü Milton Campos, e o do MDB, Pedroso Horta. Duas
figuras que dedicaram a sua atividade ao fortalecimento e elevação
de nossa vida pública c democrática.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Esplrito Santo)- V, Ex• me
permite um uparte?
O SR. FRANCO MONTORO (1\fDB -Silo Paulo) - Ouço
com prazer V. Ex •
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrito Santo) - Desejo
perfilhar as congratulações que V. Ex• faz com relação a esses dois
eventos. Mas aproveito a oportunidade para rctificur as suas
palavras iniciais. O Instituto de Estudos Pol!licos da ARENA, que
tomou o nome de Fundação Mihon Campos, já foi criado, instalado
e com a suu Dirctoria runcionando. Trata-se, portanto, no g~nero de
medidu pioneira da Aliança Renovadora Nacional. Fazemos votos
que o futuro Instituto congêncrc do MDB alcance as suas finalidades, atraví:s de resultados positivos, cm favor da Cultura política
brasilcirn.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo) - Agradeço o aparte c o apoio de V. Ex•, inclusive a retificaçilo, Evidente
que esta Funduqão, criada alguns dias antes, o i:, na realidade, a
propósito da grunde da lu que representa a Convenção Nacional de
cada um dos nossos Partidos.
O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- V. Ex• me permite um
upartc'!

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - Com
prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Senador Franco
Monloro, antes que V, Ex• chegasse a este recinto, jú o ilustre Senador Dunton Jobim se manifestara sobre essas idí:ius, hoje existentes,
de criar novos Partidos a parlir da supressão dos aluais, ou, então, a
criação de novos com a munlençu dos que aluulmcnte existem. O
ilustre Senador Eurico Rczcndc postulava a necessidade da extinção
dos utuais para a criação de novos. A fundação dos institutos, que
nc:stc: momento V. Ex• dá conhecimento à Casa, é o primeiro demonstrativo de que os Partidos atunis não podem ser extintos. Eles já
constituem bens imuteriuis, bens políticos do Pais. E já em decorrônciu dcssu cxpcriôncia de dez unos, eles esli\o pensando nu criação
'dessa mater gcnctriz de idí:ius novas. Nu última campanha, ficamos
unidos cm torno de idéias transitórias, de certas verdades
doutrinilri:ls, mas não de um conjunto filosófico, um conjunto
harmônico de doutrina. Estes Institutos virão cxalamcnte fomentar
idéius, unifici1-las c definir os rumos dos dois Partidos aluais. A
primciru demonstração de que os Partidos nossos, ARENA c MDB,
não devem ser extintos, são essas duas manifestações, ncrisolamcnto
du cxpcriénciu vividn uté ugorn.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo) - Agradeço o upurtc de V, Ex•, que vem d~r novo argumento i\ demonstração que l'uzíumos.
A criação destes Institutos representa, sem dúvidu, o
IOrtuh:cimclllo dos Purtidos nucionuis, c, muis do que isso. u ·
ulirmaç1'ío de uma novu dimensão: os Purtidos pussum a se ulirmnr
ni1u upcnus no uspc~to elcitorul de dispu tu de eleições e de cargos du
orgunizaçiio (.ht sua múquinu intcrnu, nu1s nu. projcçUo da dimensilo
CiêrH.'Íil dn Po!Ilicu. Com isto, ccrtmncntc os nossos Purtidos darilo U

vid:J públic:~ um:~ contribuição que não só os beneficiará, mas toda a
vidu n.ucionul.

li<lll, Sr. Pr.'Sidenlc, a comunicação que linha a fazer. (Muito
bem!)

. O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ·ao nobre Sr. Senador João Calmon.

Concedo . a

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esplrito Santo. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este segundo semestre está sendo marcado pela crescente
preocupação do Congresso em torno da educação, que, segundá
Migual Couto, cm sua histórica conferência de 1927, "i: o único problema nacional". Nenhum outro debate se reveste de maior impor~
tf111~ia do que i:stc em que nos empenhamos nos ílltimos dias, à luz da
convicç•io de que, cm vez de admitir a definição do Presidente
Washington Luis, no$ idos de 1929 "governar i: abrir estradas", no
Brasil de hoje, ..governar é, acima de tudo, abrir escolas".
Neste momento, a batalha da educação, no âmbito do Congresso, se destaca pelas suas características ecuménicas, sem a mais
leve conotação partidária, irmanando arcnislas e emcdebistas cm
torno do mesmo sagrado objctivo, que já levara. Poincaré: a afirmar
que a educação, mesmo num país já desc~volvido como a França, é o
problema n• I, n• 2 c n' 3.
Saudemos, portanto, com u mãior efusão, este abençoado scmcs·
trc como o scmcslrc'.da Educ~ão, inserido no sonho de lransformurmos os anos 70 na Dôcada de Educação.
Um ambicioso Simpósio sobre a Problemática da Educação
Brasileira também ser{a realizado no Senado, neste segundo semestre;
por iniciativa do eminente Senador Nelson Carneiro, no ümbilo da
Comissão de Educação c Cultura.
A programação desse conclave de excepcional significação já
está sendo elaborada por uma Subcomissão, integrada pelos Senudores Tarso Dulra c Paulo Brossard c por mim, na qualidade de
aprendiz d:1 educação.
O Senado Federal, que conta, enlrc seus integrantes, com três exMinistros da Educaç~o: Gustavo Capancma, Tarso Dulra c Jarbas
Passarinho; um Reitor de Universidade, o meu brilhante col,cga de representação do Espírito Santo, Senador Eurico Rczcnde; c vários
professores universitários, promoverá uma completa radiografia da
educação, cm nosso Pais, desde o jardim de infância à Universidade,
e aos cursos de pós-graduação, oferecendo, desse modo, ao Pais,
uma conlribuiçiio de excepcional valia que, por sinal, está sendo solicitada pelo nosso eminente ex-colega, o Ministro Ney Braga, cm documento sobre as diretrizcs de sua aluaçiio à frente do Ministério da
Educação c Cultura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre os dias 13 de setembro de
1974 e 7 de setembro do corrente ano, creio haver balido um record
de paciência c de quase imperdoável indulgência cm relação ao lratamcnlo descortês dispensado pelo Presidente do MOBRAL à
Comissão de Educação c Cultura do Senado. No dia 19 de junho do
corrçnte ano, conforme consta de ata, a nossa Comissão, ou pelo
menos o seu Presidente, deveria receber a visita do.Profcssor Arlindo
Lopes Correu, para lhe transmitir, de viva voz, ·a decisão do Titular
da Pastu da Educação sobre n condenação ou o velo do seu superior
hierárquico ao programa do MOBRAL lnfunlo-Juvenil ou de Recuperação de Excedentes. O Presidente do MOBRAL, se limitou a
me telefonar, a mim que não sou Presidente da Comissão de Educuçilo c Cultura mas du Comissão de Minils c Energia, IS minutos
untes 'da hora mnrcudu pura o inicio da reunião, comunicando-me
que não poderia vir u Brasfliu porque o avião, em que iria viajar, sofrera umu pane. Expliquei-lhe que ele poderia comparecer lllurde do
mesmo dia ou no dia seguinte, Entretanto, o Presidente do~
MOBRAL que, hubituulmcnle, i: um homem polido, nüo esteve em
Brusílin pnru cumprir a missuo que lhe foru confiud11 pelo Ministro
da Educnçilo c não deu nenhuma satisfuçuo, nem verbulmcntc, nem
por escrito, no Pr~<idcntc dn Cornissuo de Educaçllo e Cultura.
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agosto: à Comissão do Educação e Cultura, por intermédio. do
Senador Tarso Outra, sobre o fini do Programa de Recuperação de
Excedentes, depois que a Comissão de Educação i: Cultura transmitiu ao Ministro Ney Braga a aprovação, por ~nanimidadc, de um
voto de congratulações pela sua decisão de vetar o MOBRAL Infunto·Juvenil,·rcccbi, no dia 2 de setembro, jornais do Recife, divulgando a notioia da celebração de um conv~nio para alfabetização de
5.500 crianças. Obti>e, no Recife, no dia 5, cópias xerográficas desse
convcn io. A reportagem na imprensa na Capital de Pernambuco ob·
teve no MOilRAL daquele Estado a relação de outros convênios, as·
sinados com M)Jnicipios do interior, dois dos quais ainda estão sendo cumpridos (Juri c Capoeiras), um que somente terminará cm novembro c outro, em·dezcmbro. No Recife, já se tratava do segundo
convcnio deste ano. O primeiro abrangera 3.000 crianças c o segundo
quase o dobro, 5.500 crianças, assinado no dia I• do corrente, c que
deveria começar a ser executado no dia 15, foi sustado após o debate
travado no Senado, depois dá dia 8 do corrente, quando tive ocasião
de proferir d1scurso ~este plenário,
Como permanecer calado no Plenário da Câmara Alta, após um
ano do debates apenas no âmbitó da Comissão de Educação c Cultura, cujos trabalhos não são normalmente cobertos pela imprensa,
depois de um ano do entendimentos verbais meus com o próprio
Ministro Ney Braga em seu gabinete c com o Presidente do
MOHRAL e com 5 de seus assessores na sede central daquela cntida·
de, no Rio'?

<:o mo permanecer calado, neste Plenário, ap<i,s ser liberado pelo
Presidente da Comissão de Educação c Cultura,. Senador Tarso
Outra que, depois de vários contatos com o Ministro Ncy Braga, me
alirmou que, tendo resultado infrutíferos os seus e os meus esforços
no :imbito da nossa Comissão, que cu poderia e deveria ati: abordar
u assunto no Plenário do Senado'?
Em hora um Senador não precise do autorizaçã<> do Presidente
Lia Comissilo 01 que pertence para foca"lizar um tema no Plenário, a
palavra do Senador Tarso Outra, liberando-me para focalizar o caso
du MOilRAL lnfanto·Juvcnil aqui, neste Plenário, foi da maior
relevünda, porque partia do ex-Ministro da Educação, cm cuja
geslfw, no Governo Costa e Silva, havia sido fundado o MOBRAL,
:~pruvotdos os seus estatutos e ddinidas as rontes de recursos financeiros u~ bcncml:rica instituiciio.
Apús o meu pronunciamento de 8 do corrente, li na edição de O
Globo du mesmo dia as seguintes declarações do Professor Arlindo
Lopos <:urrêa, .linda em defesa do Programa do MOBRAL lnfan'to·
Juvenil, com o sou novo rótulo de "Programa de Recuperação de
Excedentes", que consta do relatório do MOBRAL referente ao ano
de 1974:
"Arlindo Lopes Corroa destacou o apoio do Ministro
Ney Braga para a ori:idicação do analfabetismo no Pais,
frisando que o Titular da Pasta da Educação c Cultura cstã
estudando a implementação do Programa de Recuperação de
Excedentes."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto foi afirmado no dia 8 de setembro. Em junho, o Sr. Arlindo Lopes Corrêa havia recebido do
Ministro da educação c Cultura a missão de comunicar ao Senado a
su" d~cisão de considerar sepultado o 'MOBRAL lnfanto·Juvcnil.
Ptü~scguc

o Sr. Arlindo Lopes Corrl:a, em sua entrevista do

dia K:
"Este Programa informou o Presidente do
MOBRAL- visa ao atendimento dos analfabetos de 9 a 14
anos que sc.: encontram fora da rede escolar. e assim c:stuncur
umu d;:1s fontes de unulfubetismo do Puís."
Pasmem diante do trecho final das declarações do Professor
Arlindo Lopes Correu, após a decisão do seu superior hierárquico,
de cunsidcmr como assunto encerrado o MOBRAL-Infanto-Juvenil,
lnl'ormuu o rcJ'crido:

"As bases da recuperação de excedentes serão fixadas
dentro om breve, depois que for rcali:!ado um debate s'obrc a
mati:ri~ na Câmara Federal, conforme estabelece~ o
Ministro Ncy Braga."
Qual foi a reação, em face dos pronunciamentos que se segui·
rum ao meu neste plenário pcl9 11/(·~inistro Jarbas Passarinho, nos
dias 8 e 9, do ex-Ministro L.uiz Viana, no dia 10, c dos apartes de
apoio à Condenação do Programa de Recuperação de Excedentes.
dados pelos Senadores Ruy Santos, Paulo 'Guerra, Milton Cabral
Orestes Quércia, Agenor Maria, Evelllsio Vieira, Lázaro. Barboza,
Evandro Carreira e do Senador Helvfdio Nunes?
Este último nosso nobre Colega Hclvídio Nun'cs, que i: Membro
da Comissão de Educação c Cult~ra, e que saudara, com a maior cfu·
são o MOBRAL, no seu 4• aniversário de atuação cfetiva, cm 1974,
assim se manifestou, em aparte ao meu discurso do dia I L
"O tempo'de V. Ex• está a esgotar-se c não poderia dei·
xar passar a oportunidade de trazer os meus aplausos à campanha que V. Ex• vem desenvolvendo, no sentido de que o
MOBRAL cumpra exclusivamente as finalidades c os objc·
ti vos para os quais foi criado. Sei que V, Ex•, a esb allura,
conta com o pensamento uninlme desta Casa. Tive dúvidas
durante alguns. momentos, porque o Senador Evandro
Carreira licou 'numa situação intermediária: mas, agora,
S. Ex• lho traz a sua ·solidariedade c, cm conseqUência,
V. Ex• fala em nome da Casa Inteira. Meus aplausos, meus
parabéns a' V. Ex• que, tanto aqui como fora desta Casa c,
também, na Comissão de Educação c Cultura do Senado Fc·
doral, sempre elevou a sua voz cm' defesa da principal causa
deste País, que é a educacional."
Provavelmente, o meu admirável companheiro da Comissão.de
Educação o Cultura exagerou um pouco, porque, se nem Jesus Cristo
conseguiU unanimidade, quanto mais eu, que tenho apenas as iniciais
de Jesus Cristo- JC,
A reação aos pronunciamentos de tantos Senadores da ARENA
e d~ MDB foi inesperada.
O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) V. Ex•·um aparto?

Permite

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espirlto Santo)- Com
todo o prazer,
O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Eminente
Senador João Çalmon, hoje tenho a oportunidade c a honra de ouvir
V, Ex•. que tem, atl'tlvês_de tantos anos, demonstrado o seu ver·
dadeiro sacerdócio pelo campo educacional neste Pais. Quero
hipotecar minha inteira solidariedade de se levar o MOBRAL a me·
noros do 9 a 14 anos. Se V. Ex• não tem a unanimidade, por certo
tem, neste momento, mais um adepto. Desejo parabenizá-lo,
também, pela forma como está conduzindo as negociações, pois que
este simpósio, por solicitação de S. Ex• o Sr. Ministro da Educação e
Cultura, por certo, haverá de se transformar cm um diagnóstico,
l'cvclundo os caminhos u serem seguidos, para que nós, cfctivamcntc,
pratiquemos educação como um investimento de retorno imediato,
cm favur do desenvolvimento sÓcio-econômico de nosso Pafs.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espirlto Santo)- Agra·
deço a V, Ex• o aparte que muito mo honra e estimula.
Mas, dizia, ~r. Presidente c Srs. Senadores, qual foi a reaçilo,
depois de tantos pronunciamentos, de Senadores do MDB e da
ARENA'/
O Presidente do MOilRAL, voltando a ignorar completamente
a posição d~ sou superior hierárquico, o Ministro Ncy Braga, declarou, no dia 13 de setembro, ao Jornal do Brasil:
"O MOBRAL çontinuará acoitando qualquer pessoa
que deseje ser alfabetizada, sem necessidade do apresentar
certidão de nuscimcnlo,"
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Adiantou, ainda, o Presidente do MOBRAL que, "de acordo
com as recomendações' do Ministro Ncy Braga, ele debateria o
Programa de Recuperação de Excedentes nas Comissões de
Educação e Cultura do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados'',
Aqui tenho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o recorte do jornal
O Estado de S. Paulo, do dia 13 de setembro, cm que o Presidente do
MOBRAL rcanrmou a sua intenção de levar avante a idéia do
MOBRAL lnfanto-Juvenil.
Portanto, contrariando a decisão de seu superior hierárquico, o
Sr. Ministro Ney Braga, o presidente do MOBRAL,já depois dos de·
bates travados no Senado, não considerava "encerrado o assunto
MOBRAL lnfanto-Juvenil".
Não desejo cansar o Senado com a leitura das declarações prcs·
tadas aos jornais pelo Presidente do MOBRAL.
A reaçilo atribufda pela imprensa a "assessores do MEC" nüo identincados - ou porta-vozes do titular daquela Pasta foi ainda mais chocante. Os convênios assinados pelo MOBRAL de Per·
nambuco com a. Prefeitura de Recife e de outros municfpios eràm
...convênios imaginários", ou .. não existiam", ou não passavam de
"meros boatos",
Sr. Presidente, Srs. Senadores: como vêem, depois de uma des·
cortesia à Comissão de Educação e Cultura, de responsabilidade do
presidente do MOBRAL, denúncias feitas por Senadores de ambos
os Partidos ii Nação, estão sendo encaradas sem a devida seriedade.
Por esse motivo·uma Comissão Parlamentar de Inquérito, baseada
nas denúncim de três Senadores da ARENA, entre os dias 8 c li do
corrente, foi constituida' por iniciativa.do Lfder do MDB, Senador
Franco Montoro, com o apoio de eminentes Senadores do Partido·
da Revolução. Eu a subscrevi, depoi~ do sou encaminhamento à
Mesa do Senado, quando já contava com número mais do que sufi.
ciente para obter a sua aprovação automática.
Os debates travados, aqui, no Senado, inicialmente, apenas a
propósito do desvirtuamento das finalidades do MOBRAL, provocar'am um pronunciamento da mais alta relevância, do eminente
Deputado FleKa Ribeiro, com. a sua triplico autoridade de Presidente
da Comissão de Educação c Cultura da Câmara, de cx-Diretor-Geral
de Educação da UNESCO, contratado por essa entidade da ONU
como um dos mais notáveis expoentes da área educacional 'no mundo inteiro, e de ex-Secretário da Educação do antigo Estado da
Guanabara.
O Deputado Flexa Ribeiro decidiu, na sessão de 16 do corrente
na Câniara, prestar o seu depoimento e dar a seu testemunho a pro·
pósito dos maus resultados colhidos pela UNESCO, em numerosos
projetas qc alfabetização de adultos, em cursos de curta duração
(5 ou 6 meses),
A palavrn desso mestre, que durante 3 anos e meio dirigiu a Divisão de Educação da UNESCO, suscita-nos umu séria meditação.
Eis um pequeno trecho do seu depoimento, que alcançou pouca
divulgação na Imprensa, mas cujo texto integral incorporo ao meu
pronunciamento, com o objetivo de suscitar amplo debate na CPI,
que o Senado instalará, nu próxima terça-feira: Afirma S. Ex•
"O que ocorre na prática- o que se verincou- é que,
uo lim do terceiro ano de aplicnçilo 'dos projetas-piloto da
UNESCO- (nlfnbctização de adultos)- a taxa de regressilo no unnlfnbetismo, u partir de 24 meses, começa a se ucelcrnr, ntingindo, ao fim do terceiro ou do quarto ano, quase noventn por cento, isto ê, para cada mil alfabetizados, no prazo
r.lc 3 unos, uproximudumente, ccrt.:u de novecentos tinhum
regredido io situnçilo de analfabetos, tinham entrado num processo di! rcgn:ssilo."
l'rossegue o cx·Diretor-Gcrul de Educuçilo, da UNESCO:
"Uenelicium-sc quuntos'! Apomos dez por cento de indiv(.
duas bem dotudos, que realmente obtinhnm naquele rápido
curso ue simples nlfnbetizuçào, um instrumento liberatório.

Porém u grande massa do homem comum, vamos dizer, da
média das pessoas, não conseguia reter u aprendizagem"
(página 7.442 do Diário do Congresso Nacional, Scção ·,, de ·
17 de setembro de 1975).
Não tenho credenciais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
encampar ou rejeitar essa tese resultante da experiência da
UNESCO, l)las registro-u, para ampla discussão, no momento cm
que um dos mais importantes jornais do mundo, O Estado. de s.
Paulo, anuncia que o MOBRAL "absorveu em 5 anos, recu..Sos
superiores a um bilhão lde cruzeiros ou um trí1hüo de cruzeiros antigos" (edição de 18 do corrente, página 26),
A propósito, devo lembrar que Dom. José Távora, que foi durante cerca de 15 anos o Presidente do Movimento de Educaçilo de Base
- iniciativa .da Igreja Católica Apostólica Romana - declarou ao
seu ·irmão, Jornalista Anchieta Távora, hoje redator da· Rádio
Nacional, que: "alfabetizar em cursos de curta duração é a mesma
coisn que limpar o focinho de um porco e deixá-lo, depois, atolado
na ltoma do chiqueiro",
Rotineiramente, o MOBRAL divulga, em seus relatórios. os
fndice! de evasão c de reprovação cm seus cursos. Até agora, entre·
tanto, não são conhecidos os seus lndiccs de regressão ao analfabetis·
mo.
Quando, cm 1973, o aluai. Ministro da Fazenaa, o cntilo
Presidente do MOBRAL, professor Mário Henrique Simonsen, com·
pareceu a uma reunião da Comissão de Educação c Cultura do
Senado, cu lhe perguntei se já poderiam ser avaliados, de maneira
adequada, os resultados do esforço de alfabetização da instituição.
Simonscn, qüe se referira, na mesma oportunidade, ao MOBRAL
como um tapa buracO, c um remendo, r~spondcu-me que, 50 :
mente cinco anos após a conclusão do curso seria possível apurar
qual a percentagem de regressão ao analfabetismo mais ou menos,
portanto, dentro do mesmo prazo a que se refere a UNESCO, na
anltlise de seus projetos-piloto, focalizados pelo Deputado Flcxa Ri·
beiro.
Como as primeiras turmas do MOBRAL receberam seus diplo·
mas no segundo semestre de 1970, a avahaçãQ dos resultados já pode
começar a ser feita.
Vamos todos torcer, torcer sinceramente para que, com as
cautelas adotadas pelo MOBRAL na execução do seu programa de
alfabetização de adultos, inclusive. com a utilização de Postos
Culturais e de 'Mobraltecas, o índice de regressão ao analfabetismo
não seja tão elevado como os apresentados nos projctos·pilnto de
alfabetização de adultos, promovidos pela UNESCO.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de 13 ·anos de. vida parla·
montar fói a primeira vez cm que senti a profunda decepção de ver
uma comunicação feita por mim, baseada num documento que se
encontra em meu poder, ser considerada pelo Presidente do
MOBRAL, ou por asscs1ores não identificados do Ministro da
Educação, como Hconvênios imaginários", ou umcros hoatos, sem
nenhum rundumcnto",

Segundo entrevista do professor Arlindo Lopes Corrêa, aos
jornais, .. nilo f~i assinado, este .ano''. -·afirmação categórica do
Presidente do MOBRAL - "nenhum convênio com Prefeituras,
puru ulfabetizaç<1o de crianças, tendo em vista o veto do Ministro
Ney Braga" (O Globo, de 18·9-75, página 5), O Estado de S. Paulo,
em sua cdiçilo de 16 do corrente.
Sr. !'residente, Srs. Sc~adores, o Presidente do MOBRAL, Pro· ·
fessor Arlindo Lopes Corrêa, enviou anteontem ao eminente
Presidente do nosso partido, Seno,dor Pctrônio Portella, este oficio,
cm que ufirmu, u certu ultura. no item 4:
"Nilo existe nenhum convênio do MOBRAL, com
qualquer comissilo municipal, visando u alfabetizar menores
de ts·unosde idade."
Reafirmando o que declarara nos jornais, c tendo
tomado Cl>nhecimcnto de que u Comissilo Municipal do
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ngostn: ü Comissão de Educação c Cultura, por intermédio. do
Sc:n'ldor Turso Outra, sobre o fim do Programa de Recuperação de
E>cc:dentes, depois que a Comissão de Educação c Cultura transmi·
ti u "" Ministro Ncy Braga~ aprovação, por 4nanimidadc, de um
voto de congratulações pela sua decisão de vetar o MOBRAL lnfanI<>·J uvcnil,.rccebi, no dia 2 de setembro, jornais do Recife, divulgan·
d<1" notkia da celebração de um convênio para alfabetização de
S.51Jtl criançus. Obti~c. no Recife, no dia ·5·, cópias xerográficas desse
c<mvcnio. A reportagem na imprensa na Capital de Pernambuco ob·
l<:ve no MOilRAL daquele Estado a relação de outros convênios, as·
:iimtdos com M~nicipios do interior, dois dos quais ainda estilo scn·
du <.:umpridos (Jupi e Capoeiras), um que somente terminará cm no·
vcn>hro e outro, em·dezembro. No Recife, já se tratava do segundo
convênio deste uno. O primeiro abrangera 3.000 crianças c o segundo
quase o dobro, 5.500 crianças, assinado no dia 1• do corrente, c que
deveria começar a ser executado no dia 15, foi sustado após o debate
truv:~do no Scn:~do, ~cpois do' dia 8 do corrente, quando tive ocasião
de proferir discurso neste plenário.
Como permanecer calado no Plenário da Câmara Alta, após um
«no de dc:hat" apenas no âmbiló da Comissão de Educação c Culturu, cujos trabalhos não são normalmente cobertos pela imprensa,
depois de um ano de entendimentos verbais meus com o próprio
1\;linistro N•'Y Braga cm seu gabinete e com o Presidente do
MOURA Lc: com 5 de seus assessores na sede central daquela entidade, llll Rio'!
C<Hno permanecer calado, neste Plenário, ap4s ser liberado pelo
Presidente du Comissão de Educação c Cultura,. Senador Tarso
Ou t.ra que, depois de vários conta tos com o Ministro Ney Braga, me
afirmou que, lendo resultado infrutíferos os seus e os meus esforços
nu i1n1hito da nossa Comissão, que eu poderia c deveria ati: abordar
Ll as~u nto

no J>tcn:lrio do Senado'?

Embora um Senador não precise de autorização do Presidente
uu (omissão u que pertence para focàlizar um tema no Plenário, a
rulavr:~ do Senador Tarso Outra, liberando-me para focalizar o caso
<.lu MOBRAL lnfanlo-Juvcnil aqui, neste Plenário, foi da maior
rcl<!vitnciu, porque partia do ex-Ministro da Educação, cm cuja
gcst;o, no Governo Costa c Silva, havia sido fundado o MOBRAL,
o.1prov:.1dos os seus estatutos c definidas as fontes de recursos financeiro:\ úa h!!nt.:ml!ri~.:a inslituição.
Apús o meu pronunciamento de 8 do corrente, li na edição de O
Globo du 1ncsmo dia as seguintes declarações do Professor Arlindo
l.op" Corri:a, ainda em defesa do Programa do MOBRAL lnfan.toJuvcnil, com o seu novo rótulo de "Programa de Recuperação de
bccdcntcs"', que consta do relatório do MOBRAL referente ao ano
<ic 11)74:

""Arlindo Lopes Corrêa destacou o apoio do Ministro
Ncy Braga pura a err:idicação do analfabetismo no Pais,
frisando que o Titulur da l'asta da Educação e Cultura eslil
estudando a implementação do Programa de Rccuperaçuo de
Excedentes ...

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto foi afirmado no dia 8 de sete~nhru. E1n junho, o Sr. Arlindo Lopes Corrêa havia recebido do
'!\linistm da Educução e Cultura a missão de comunicar uo Senado a
s'"' d~cisão de considerar sepultado oMOBRAL lnfanto-Juvenil.
p,o,scguc o Sr. Arlindo Lopes Corri:a, em sua entrevista do
<lia H:

"Este Programa -

informou

o Presidente

do

MOURA L- visa ao utcndimcnto dos analfabetos de 9 u 14

anos que se encontram fora dn rede escolar, e assim estancar
uma das fontes de analfubetismo do Pais."
Pasmem diante do trecho final das declarações do Professor
t\ rlindo Lores Correu, ·após a decisão do seu superior hierllrquico,

di.! l!uusiUerar como ussunlo encerrado o MOBRAL·Infanlo·Juvenil.
111 l'nrmou

o rcl'crido:

"As bases du recuperação de excedentes serão fixadas
dentro om breve, depois que for rcalitado um debate sobre a
maté:riq na Câmara Federal, conforme estabelece~ o
Ministro Ney Braga."
Qual foi a rcação, cm face dos pronunciamentos que se seguiram ao meu neste plenário pcl9 Ql<·~inistro Jarbas Passarinho, nos
dias 8 c 9, do ex-Ministro Luiz Viana, no dia 10, c dos apartes de
apoio à Condenação do Programa de Recuperação de Excedentes
dados pelos Senadores Ruy Santos, Paulo ·oucrra, Milton Cabral
Orestes Qui:rcia, Agenor Maria, Evclâsio Vieira, Lázaro, Barboza,
Evandro Carreira e do Senador Hclvídio Nunes?
Este último nosso nobre Colega Hclvídio Nunes, que é Membro
da Comissão de Educação c Cultura, c que saudara, com a maior efusão o MOBRAL, no seu 4• aniversário de atuação cfctiva, cm 1974,
ussim se manifestou, em aparte ao meu discurso do dia 1(.
"O tempo'dc V. Ex• está a esgotar-se c não poderia dei>ar passar a oportunidade de trazer os meus aplausos à campanha que V. Ex• vem desenvolvendo, no sentido de que o
MOBRAL cumpra exclusivamente as finalidades e os obje·
tivos paru os quais foi criado. Sei que V. Ex•, a esta altura,
conta com o pensamento uninlme desta Casa. Tive dúvidas
durante algun~. momentos, porque o Senador Evandro
Carreira ficou numa situação intcrftlcdiâria; mas, agora,
S. Ex• lhe traz a sua ·solidariedade c, em conseqUência,
V. Ex• fala em nome da Casa Inteira. Meus aplausos, meus
parabéns a'V. Ex• que, tanto aqui como fora desta Casa c,
também, na Comissão de Educação c Cultura do Senado Federal, sempre elevou a sua voz eni defesa da principal causa
deste País, que é a ~ducucional."
Provavelmente, o meu admirável companheiro da Comissão.de
Educuçiio e Cultura exagerou um pouco, porque, se nem Jesus Cristo
conseguiU unanimidade, quanto mais cu, que tenho apenas as iniciais
de Jesus Cristo- JC.
A reaçào aos pronunciamentos de tantos Senadores da ARENA
c do MDB foi inesperada.
O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) V. Ex•·um aparte?

Permite

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo)- Com
todo o prazer.
O Sr. Otair Becker (ARENA - Santa Catarina) - Eminente
Senador João Çalmon, hoje tenho a oportunidade c a honra de ouvir
V. Ex•, quc t'em, alNvés~d~ tantos anos, demonstrado o seu verdadeiro sacerdócio pelo campo educacional neste Pais. Quero
hipotecar minha inteira solidariedade de se levar o MOBRAL a menores de 9 a 14 anos. Se V. Ex• não tem u unanimidade, por certo
tem. neste momento, mais um adepto. Desejo parabenizil-lo,
tam bé:m, pela forma como está conduzindo as negociações, pois que
este simpósio, por solicitação de S. Ex• o Sr. Ministro da Educação e
Cultura, por certo, haverá de se transformar cm um diagnóstico,
revelando os caminhos u serem seguidos, para que nós, cfctivamentc,
pratiquemos educação como um investimento de retorno imediato,
cm favor d0 desenvolvimento sócio-cconômico de nosso Pais.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo)- Agradeço u V. Ex• o aparte que muito me honra e estimula.
Mas, dizia, Sr. Presidente e Srs, Senadores, qual foi a reação,
depois de tantos pronunciamentos, de Senadores do MDB c da
ARENA'?
O l'residcntc do MOBRAL, voltando u ignorar completamente
u posiçuo do. seu superior hierárquico, o Ministro Ncy Braga, declarou, no dia 13 dcsctembro, ao Jornal do Brasll:

"O MOBRAL co,ntinuurú aceitando qualquer pessoa
que deseje ser alfubctizuda., sem necessidade de uprescntar
certidão de nascinumto:·
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com as recomendações' do Ministro Ncy Braga, ele debateria o
Programa de Recuperaçiio de Excedentes nas Comissões de
Educação e Cultura do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados".
Aqui tenho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o recorte do jornal
O J;:stadode S. Paulo, do dia 13 de setembro, cm que o Presidente do
MOBRAf.. reafirmou a sua intenção de levar avante a idéia do
MOBRAL lnfanto-Juvcnil.
Portanto, contrariando a decisão de seu superior hierárquico, o
Sr. Ministro Ney Braga, o presidente do MOBRAL,já depois dos de·
bates travados no Senado, não considerava ..encerrado o assunto
MOBRAL Infanta-Juvenil".
Não desejo cansar o Senado com a leitura das declarações prcs·
tudas aos jornais pelo Presidente do MOBRAL.
A reação atribuída pela imprensa a "assessores do MEC" não identificados- ou porta-vozes do titular daquela Pasta foi ain·
da mais chocante. Os convênios assinados pelo MOBRAL de Per·
nambuco com a. Prefeitura de Recife c de outros municípios eram
uconvênios imaginários", ou .. não existiam'\ ou não passavam de
"meros boatos".
Sr. Presidente, Srs. Senadores: como vêem, depois de uma dcs·
cortesia à Comissuo de Educação c Cultura, de responsabilidade do
presidente do MOBRAL, denllncias feitas por Senadores de ambos
os Partidos à Nação, estilo sendo encaradas sem a devida seriedade.
Por esse motivo.uma Comissão Parlamentar de Inquérito, baseada
nas denllncias de três Senadores da ARENA, entre os dias 8 c li do
corrente, foi constituída' por iniciativa.do Líder do MDB, Senador
Franco Montara, com o apoio de eminentes Senadores do Partido
da Revolução. Eu a subscrevi, depoiS' do seu encaminhamento à
Mesa do Senado, quando já contava com nllmcro mais do que sufi·
ciente para obter a sua aprovação automática.
Os debates travados, aqui 1 no Senado, inicialmente, apenas a
propósito do desvirtuamento das finalidades do MOBRAL, provoca·
ritm um pronunciamento da mais alta relevância, do eminente
Deputado Flexa Ribeiro, com, a sua tríplice autoridade de Presidente
da Com!ssão de Educação c Cultura da Câmara, de ex-Diretor-Gcral
de Educação da UNESCO, contratado por essa entidade da ONU
como um dos mais notáveis expoentes da área cducacional'no mun·
do inteiro, c de ex-Secretário da Educação do antigo Estado da
Guanabara.
O Deputado Flexa Ribeiro decidiu, na sessão de 16 do corrente
na Cãniara, prestar o seu depoimento c dar a seu testemunho a pro·
pósito dos maus resultados colhidos pela UNESCO, em numerosos
projetas qc alfabetização de adultos, em cursos de curta duração
(5 ou 6 meses).
A palavra desse mestre, que durante 3 anos c meio dirigiu a Di vi·
siio de Educação da UNESCO, suscita-nos uma séria meditação.
Eis um pequeno trecho do seu depoimento, que alcançou pouca
divulgação na Imprensa, mas cujo texto integral incorporo ao meu
pronunciamento, com o objetivo de suscitar amplo debate na CP!,
que o Senado instalará, na próxima terça-feira: Afirma S. Ex•
"O que ocorre na prática - o que se verificou - i: que,
uo lim do terceiro ano de aplicação 'dos projetas-piloto da
UNESCO- (alfabetização de adultos)- a taxa de regres·
silo no unul fubctismo, u partir de 24 meses, começa a se acele·
rur, atingindo, ao fim do terceiro ou do quarto ano, quase no·

Porém a grande massa do homem comum, vamos dizer, da
média das pessoas, não conseguia reter aprendizagem"
(pllgina 7.442 do Diário do Congresso Nacional, Seçuo ·,, de
17 de setembro de 1975).

a

Não tenho credenciais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
encampur ou rejeitar essa tese resultante da experiência da
UNESCO, l)lUS registro-a, para ·ampla discussão, no momento em
que, um dos mais importantes jornais do mundo, O Estado. de S.
Paulo, anuncia que o MOBRAL "absorveu em 5 anos recursos
superiores a um bilhão 'de cruzeiros ou um trilhiio de cruz~iros anti·
gos" (edição de 18 do corrente, página 26).
A propósito, dcvo1cmbrar que Dom José Távora, que foi duran·
te cerca de 15 anos o Presidente do Movimento de Educação de Base
- iniciativa ,da Igreja Católica ·Apostólica Romana- declarou ao
seu irmão, Jornalista Anchieta Távora, hoje redutor da· Rádio
Nacional, que: "alfabetizar cm cursos de curta duração é a mesma
coisa que limpar o focinho de um porco c dcixã·lo, depois, atolado
na lama do chiqueiro".
Rotineiramente, o MOBRAL divulga, em seus relatórios. os
indices de evasão c de reprovação em seus cursos. Até: agora, entre·
tanto, n~o são conhecidos os seus índices de regressão ao analfabctis·
mo.
Quando, em 1973, o atual, Ministro da Fazenda, o então
Presidente do MOBRAL, professor Màrio.Hcnrique Simonsen, com·
pareceu a uma reunião da Comissão de Educação c Cultura do
Senado, cu lhe perguntei se já poderiam ser avaliados, de maneira
adequada, os resultados do esforço de alfabetização da instituição.
Simonsen, qúe se referira, na mesma oportunidade, ao MOBRAL,
como um tapa buraéo,

e um remendo, respondeu-me que, so-

mente cinco anos após a conclusão do curso seria possível apurar
qual a percentagem de regressão ao analfabetismo mais oú menos,
portanto, dentro do mesmo prazo a que se refere a UNESCO, na
unúlise de seus projetas-piloto, focalizados pelo Deputado Flexa Ri·
beiro.
Como as primeiras turmas do MOBRAL receberam seus dip\o·
mas no segundo semestre de 1970, a avahaçiiq dos resultados jâ pode
começar a ser feita.
Vamos todos torcer, torcer sinceramente para que, com as
caútclas adotadas pelo MOBRAL na execução do seu programa de
alfabetização de adultos, inclusive, com a utilização de Postos
Culturais e de 'Mobraltccas, o índice de regressiio ao analfabetismo
não seja tão elevado como os apresentados nos projctos·pilnto de.
ulfabctizaçiio de adultos, promovidos pela UNESCO.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de 13 ·anos de vida parla·
mentar foi a primeira vez em que senti a profunda decepção de ver
uma comunicação feita por mim, baseada num documento que se
encontra cm meu poder, ser considerada pelo Presidente do
MOBRAL, ou por asses~ores não identificados do Ministro da
Educação, como uconvênio:t imaginários•\ ou ••meros hoatos, sem
nenhum fundamento".
Segundo entrevista do professor Arlindo Lopes Corrêa, aos
jornais, "não foi assinado, este ano", -·afirmação categórica do
Presidente do MOBRAL - "nenhum convênio com Prefeituras,
puru alfabetização de crianças, tendo em vista o veto do Ministro
Ney Braga" (0 Globo, de 18·9·75, página 5), O Estado de S. Paulo,
em sua ediçilo de 16 do corrente.
Sr. !'residente, Srs. Se~udorcs, o Presidente do MOBRAL, Pro·

venha por cento, isto i:, para cada mil ulfnbetizndos, no prazo

fessor Arlindo Lopes Corrêa, enviou anteontem ao eminente ·

de 3 unos, uproximudamente, cerca de novecentos tinham
regredido io situaçiio de unulfabctos, tinham entrado num pro·
ce;:sso de regressão."

l'rcsidcntc do nosso partido, Senador Petrônio Portella, este oiTcio,

Prossegue o ex-Diretor-Geral de Educaçiio, da UNESCO:
"Heuclicium·se quantos'? Apenas dez por cento de indiví·
duas bem dotados, que rcahncnte obtinham naquele râpido
curso de simples nllhbetizução, um instrumento liberatório.

cm que ulirmu. u ccrtu ulturu. no item 4:

"Nilo existe nenhum convênio do MOBRAL, com
qualquer comissuo municipal, visando a alfabetizar menores
de 15 ·anos de idade."
Reafirmando o que declarara aos jornais, c tendo
tomado conhecimento de que n Comissiio Municipal do
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Vejam como está reafirmada a inverdade: que não foi assinado, Nacional, professora Zuleika Maria de Carvalho, e pelo Presidente
este ano, nenhum convênio com prefeituras municipais pura alfabeti- da Comissão Municipal do MOBRAL do Recife, Dr. Sebastião de
Holunda Cavulcunti. Firmou o convênio, como· uma das teste·
zar crianças.
munhus, o professor Ariano. Suassuna, Secretário da Educação da
Há, porém, outro motivo de estranheza: O Presidente do
MOBRAL passa telegrama ao Presidente da Comissão Municipal do Prefeitura do Recife.
Sr, Presidente, Srs, Senadores, aqui está este convênio assinado
Recife apenas "desaconselhando" tal procedimento.
por
todas
as pessnas a que me referi.
.
Entoo, o Ministro da Educaç1lo c Cultura da República
Detalhe curioso, para n1ío dizer estranho, aparece nesse conFederativa do Brasil decide vetar o programa infanta-juvenil, do
vênio a data de 8 de setembro, mas eu o obtive no dia 5, porque deve
MOBRAL, resolve considerar encerrado esse assunto, c o Presidente
do MOBRAL, ao tomar conhecimento da assinatura de um con- ter sido assinado, conforme anunciaram, no dia 2, os jornais do Revênio, pela Comissão Municipal do Recife, limita-se apenus a tclcgra· cife, no dia )9 do corrente mês, quando ns mesmas pessoas assinaram
far, depois dos debates aqui travados no Senado, pura "dcsa· um convênio paru a alfabetização de 8.700 alunos, estes, sim, adolescentes e adultos.
conselhur" tal procedimento!
O convênio, pura alfabetização de crianças ·deveria ter a sua
Eis o que publicou O Estado de S. Paulo, cm sua edição de 16 do
execução iniciada no dia 15 do corrente, mas foi sustada após c
corrente:
inicio dos debat~s travados sobre o MOBRAL infanta-juvenil,
"Revelando o pensamento do Ministro, .assessores do
a esse convênio que se refere, cm sua entrevista colctiva de
MEC informaram, ontem, cm Brasília, que não há nenhum anteontem, o Presidente do MOBRAL, professor Arlindo Lopes
convênio já assinado''.
Corréa.
Eis o que publicou O Globo, anteontem, nu página 5:
Repete-se a inverdade. Felizmente, esses supostos assessores do
"Quanto à denúncia de parlamentares, de que o
MEC não estão identificados, porque eu me recuso a acreditar que o
MOBRAL
estaria realizando esse projeto (MOBRAL
Ministro Ney Braga, que é um homem da mais alta categoria moral,
Infanta-juvenil ou recuperação de excedentes), Lopes Corrca
tenha nos seus quadros assessores tão pouco amigos da verdade. O
afirmou que tão logo tomou conhecimento do fato,
Ministro da Educação foi mal informado pelo Presidente do
telegrafou imediatamente para Recifo, mandando suspendêMOBRAL, já que o titular da Pasta da Educação e Cultura é um holo."
mem público da maior seriedade, incapaz de fazer, deliberadamente,
Reparem, Srs. Senadores, a mudança da redução, Aqui ele
uma afirmação infundada.
Eis, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os elementos fornecidos declara que mandou suspender, e no oficio enviado ao Presidente da
pelo MOBRAL de Pernambuco à reportagem do Recife, sobre os Aliança Renovadora Nacional, afirma que apenas "desaconselhou"
convênios assinados com Prefdturas, no corrente ano e ate no a execução desse convênio.
corrente mês, dentro do Programa de Recuperação de Excedentes ou
Ao longo dos pron unciumcntos que fiz, no plenário do Senado,
MOBRAL Infanta-Juvenil:
a partir do dia M, prestei ao nosso ex-Colega, o eminente Ministro
Ncy Brugu, as justas homenagens que merece, quando afirmei,
Recife:
textualmente, estar certo de que o Ministro Ncy Braga, que tanto
Convênio celebrado em 17 de março de 1975.
honrou, que tanto dignificou esta Casa c se tem preocupado
Número de alunos- 3.000
pcrnwnentcmcntc cm prestar as suas melhores homenagens aos seus
Inicio das aulas- 18 de março de 1975.
nntigos Colcgus, hú de tomar conhecimento desses convênios assina..
Término: 18-8;75.
dos abusivamente pelo MOBRAL nos Estudos do Norte e .do
Petrolina:
Nordeste, depois de Sua Ex• haver comunicado oficialmente à
Convênio celebrado em 17 de março de 1975.
Comissão de Educai;uo e Cultura que tal programa havia sido veNúmero de alunos- 860.
wdo. "Ou quando cu disse, cm aparte ao discurso do Senador Luiz
Inicio das aulas- 17 de março de 1975.
Vi:ma, "que somente S. Ex• (Luiz Viana) poderia tomar a iniciativa
Término: 17 de agosto de 1975,
de apontar um grave perigo que o Brasil está onfrentando neste
Capoeiras:
nwnu:nto: o du cxistê:nciu de um Ministério du Educaçiio e Culturu,
Convênio celebrado em 19 de maio de 1975.
cunlindu 01 um extraordinário homem público -, assim me referi e
Número de alunos- 2.000.
continuo a rcl'crir·mc- ao Ministro Ney Braga, nosso ex .. Colegu, tiTérniino das aulas- 19 de novembro de 1975.
tular da Pasta da Educação, dosafiudo por outro organismo -, o
MOURA!. - que tcntu atuar como um superministério da
Portunto, esse curso, se é que nüo foi suspenso até anteontem,
l!ducaçào", Esta afirmação sobr~ supcrministério da Educuçuo é de
ainda estú scnqo realizado.
rcsponsahilidadc do nosso eminente colegu Senador Luiz Viana,
Jupi:
O Sr. Hel•!dio Nunes (ARENA- Plau!)- Permite V. Ex• uma
Convênio celebrado cm 7 de julho de 1975.
ligciru inh:rvcnçUo'!
Número de alunos- 500.
Inicio das aulas-7 de julho de 1975.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Esp!rlto Santo) - Com
Término-7dedezembrodc 1975.
tudo o prazer.
Recife estaria pretendendo alfabetizar aquela faixa etária,
enviei telegrama ao seu Presidente desaconselhando tal procedimento."

e

Dois desses convênios uindu estão sendo executados, os de
Capoeira e de J upi.
O primeiro, celebrado com a Prefeitura Municipal do Recife,
foi executado até o finul do seu prazo, dia 18 dó mês passado.
No dia I• de setembro, portanto, há apenas 18 dias, foi assinado
um novo convênio entre o MOBRAL cu Prefeituru Municipal do
Recife, cujo texto integral incorporei no meu pronunciamento do diu
li, publicado no Dlalrlo do Congresso Nodonul. Ahrnngia 5.500 ulu-

O Sr. He!Y!dlo Nunes (ARENA - Plau!) - Senador João
Calmon, acho que V. Ex• não pode c nem deve levar em con·
l'lidcraçiio us h:ntutivus que se fuzem no sentido de negur u existência
dos convênios. llít, cm Direito, aquilo que se chuma o princfpio du
prcvulénciu dn prova. V. Ex• ofereceu documentos contra os quais
nmlu l'tli vuli<.lumcntc ulcgur.Jo, uté ngoru, Por conseguinte, enquanto
niiu for fcitu umu pmvu convincente d~ que os convênios que V, Ex•
ul'crc~.:cu u todu u Cusu c 'Juc cstUo, inclusive, trunscritos nos Anuis
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formuladas cm curtas, ou através de jornais, A palavra de V. EK• nos
merece toda a consideração, toda a fé:, mas permita que cu lhe diga:
. acima, inclusive, da palavra de V, EK 1 estão os documentos que o no·
brc colega ofereceu uconsidcraçüo do Congresso Nacional c do povo
brasileiro.

seu objctivo principal. Esperamos que esta Comissão. Parlamentar de
Inquérito, que nasceu, repito, por intervenção de V, EK• nesta Casa,
possa debater este problema que acho importantíssimo - o que o
MOBRAL está representando, cm nosso País, cm termos de alfabcti·
zação de adultos. A dúvida que suscita essa tentativa do MOBRAL
de se desvirtuar do seu objetivo principal é, cKatamente, a de que cs·
tcja a sua Direção concluindo pelo seu erro elementar, pela sua não
produção cm termos de alfabetização. Tem, portanto V. Ex• toda a
razão cm percutir o aspecto da descortesia para com o Senado, mas,
talvez, cm decorrência dessas circunstáncias, tenhamos possibilidade
i.Jc, utro1vés dessa Comissão J>arlamcntar de Inquérito, fazer o lcvãnlmncnlo total, completo, absoluto, do MOBRAL, no Brasil.

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) Agradeço a generosa intervenção de V, Ex•. ao meu discurso.
Infelizmente, não tenho conseguido fazer .. ouvidos de mercador",
porque esse episódio, que se agrava de tal maneira, cstá·sc transfor·
mundo num verdadeiro desuno, pura não dizer desrespeito, à
Comissão de Educaçüo c Cultura do Senado, ao seu Presidente, o
OSR. JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo) -Creio
eminente Senador Tarso Outra e aos demais colegas, como V. Ex•, que V, Ex• cstít dando uma interpretação muito adequada a este
que intcgrmn essa Comissão, Todos condenaram, por unanimidade, episódio e ilustrando aquela velha verdade, segundo a qual "Deuses·
esses convênios, que já considerei aqui, com· a maior franqueza, um crcve certo por linhas tortas". Uma Guerra Mundial foi denagrada
crime contra o Brasil, já que representam uma discriminação odiosa · por causa de um tiro disparado cm sarcjcvo, c é possível que, graças
contra duas áreas subdesenvolvidas da nossa Pátria·- o Norte c o aos Convénios, assinados lá no Nordeste, c divulgados na primeira
Nordeste. Eu não poderia, eminente Senador Hclvídio Nunes, fazer pítgina dos jornais da Capital de Pernambuco, através de nota distri·
.. o·uvidos de merendar'\ porque, logo após os pronunciamentos no buida pela Secretaria de Imprensa da Prefeitura Municipal do Reei·
Senado, o Sr, Arlindo Lopes Corrêa declarou, ao Jornal do Brasil J'e, seja da\Jo :to Senado o ensejo de fazer uma análise, cm profundi·
que o MOBRAL continuará a admitir cm seus cursos todas as pcs; d:tdc da atuaçiio do MOBRAL, não se limitando a esses desvirtua·
soas que o procurarem, sem necessidade de mostrar a Certidão de mentos das suas finalidades na área da faixa etária, entre nove c qua·
Nascimento. Ora, Sr. Arlindo Lopes Corrêa não é o dono do torze unos, mas alcançando o ponto levantado, com extraordinária
dinheiro do MOBRAL. O dinheiro do MOBRAL é do povo :tuloridadc, pelo Deputado Flcxa Ribeiro, que foi, durante três anos
brasileiro c nüo pode ser utilizado - cu diria - criminosamente, c meio, Diretor·Gcral de Educação da UNESCO. Senador Orestes
desvirtuando, deturpando as finalidades da instituição: alfabetização Quérci~a, creio que nós, do Senado da República, prestaremos mais
de adolescentes c adultos.
um serviço à Nação, fazendo, sem nenhuma dose de má vontade,
Depois da revelação feita aqui no Senado Federal pelos sem nenhum parti prls, uma análise rigorosa da atuação do
eminentes colegas, já O Estado de S. Paulo, de hoje, divulga que MOBRAL, nos últimos cinco anos, Não creio, mesmo, que a rc·
também cm l'orlo Alegre, c não apenas no Norte c Nordeste já há
li:ri:neiu à aprovação do Ministro Ncy Braga ao Programa de Re·
duzentas crianças matriculadas cm cursos do MOBRAL, segundo euperuçiio de EKcedenlcs, a que se refere este Relatório do ano de
revelou o Vereador Glênio Pires.•
1974, ussin:tdo pelo seu Presidente, seja exalo. Repito o que já disse
O titular da pasta da ~ducação não poderia deixar de basear-se uqui: como homem de baa.. ft:, para mim, todo mundo merece con·
nas informações prestadas pelo Presidente do MOBRAL.
fi:tnça, até prova cm contrário, c o Presidente do MOBRAL depois
O Sr. Ministro Ney Braga deve seguir a !)lesma técnica que cu
dessas repetidas afirmacões incKutas- qui:ro ser diplomata - não
sigo. Sou homem de boa-fé para quem todos me merecem confiança,
m:ais 1ncrccc cunlianç~'·
até prova en1 contrário. Acontece que, através de todas essas declara·
çõcs do Sr. Presidente do MOBRAL, evidentemente, ele já niio pode
O Sr. Evelásio VIeira (MDB - Santa Catarina) - Permite
inspirar eonliaaçu ao seu superior hierárquico c muito menos a nós,
V. l::x' um aparte'!
que .fomos víti0111s de um imp~rdoável ato de dcscor\csia de S. S•
O SR. ~OÃO CALMON (ARENA -Espírito Santo) - Com
O Sr. Orestes Quércla (MDB- São Paulo)- Permite V, Ex•
prnzcr.
um uparte'!

O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo) -Com
todo o prazer
O Sr. Orestes Quércla (MDB- São Paulo)- Nobre Senador
João Culmon, todos nós acompanhamos, com simpatia, as manifcs·
tações de V, EKI, com relação a esse problema, como de resto,
V, EK• tcm·sc manifestado sempre cm razão dos interesses da cdu·
cação. Mas, permita-me divagar, talvez, uma pequena hipótese num
rápido aparte 11 V. Ex• pura lembrar ao Senado que foi grnçus à intcr·
venção de V, Ex•, nesta Cusu, que hoje, podemos contar com uma
Comissão l'arlumcntur de Inquérito, Estu vai levantar os problemas
do MOBRA L em lodo o Puís. Acho que este aspecto dos Convénios
tem que ser levantado, pura se s11bcr de que se truta: se é subversão de
hicr11rquia, se 1: desvirtuamento do MOBRAL. Tenho a impressão de
'JUC 11 grnndc contribuição de V. Ex• uo trazer ucolação esse pro·
blcma 11qui, sej11 o aspecto que esta Comi~suo Parlamentar de ln·
'Juérito poderit lev11ntur. Ora, se o MOBRAL tenta, através du sua
Direção, mud11r o seu rumo, procurar outra seara pura trabalhar, é:
porque chegou it conclusão de que o que vem ocorrendo, cm termos
'de ulfabctização de adultos, não anda bem, dciKundo a Naçilo brusi·
lciru de colher os resultados positivos esperados. Por este motivo, o
MOilRAL, tcntnndo mnnlcr-sc como instituição, quer desvirtuar o

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - Santa Catarina) - Senador
Jouo C:tlmon, inicialmente, para CKprcssar u minha admiração pela
cnérgicu, mus pondcn.tda, scnsuta c patriótica posição de V. Ex•, nu
del'csa ~e um MOURA L cumprindo as verdadeiras finalidades, pura
:ts quuis foi instituído, c pediria o assentimento de V Ex• para
ulgumus considerações.·
O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espirlto Santo) - Com
pruzcr.
O Sr. Eveltislo Vlêlra (MDB- Santa Catarina)- Deixando de
lutlu o comportumcnto de menor pulidez do Professor Arlindo
Lopes Corroa, relativamente ao Senado, não apenas à Comissão de
E~ucuçiio c Cuhur11 - porque na hola. cm que S. S• atingiu a
Comissão de ~ducaçllo c Cultura do Senado estava, simultanca·
mente, atingin~o u todu a Casa - passarei às minhas considerações,
Enquanto,· ncssu instituição, muita gente tem agido com espirita
público CKlraordinítrio- c tenho a impressão de que essas pessoas;
inclusive, rorum puru outras áreas, como u de iniciação profissional,
muis por umu 1tngústi:1 que senti rum cm constatar que o Ministério
da Edueuçilo c Cultura, não está instrumentado pura aluar cm todUJI
us (arcus, uvunçurun1, o sinul, puru utcn'dcr uma outra 6rcu que considero impurtuntc, cstu du lniciuçilo pronssionul, embora nlio dcvcriu
ser responsubilidude do MOilRAL mus, sim, de outros órgilos, , .
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cional cupucidadc de adaptação c de uma extraordinâriu cupuci·
dudc cxplorutória. O homem está acabando aos poucos com muitos
outros aninwis justamente cm razilo dessa suu alta capacidade. O
homem tem uma capacidade enorme, de adaptação, que o leva n
uprcndcr a viver mesmo nus mais adversas c hostis circunstáncius. O
homem aprende a viver cm todos os climas, debaixo de todas us
udvcrsidadcs c, inclusive, debaixo de todas us reduções du sua pró·
priu cupacidade. Assim sendo, ele aprende a viver cego, surdo,
mudo, aprende a viver sem bruços, sem pernas, também aprende a vi·
ver unulfubcto. Como tal, pussu u ser dotado de uma espécie de 6• ou
7• sentido que faz com que ele, adulto, nunca tendo cntr:1do numa cs·
colu, sendo unuiCabcto, não se engane no troco, não se engana na

conduçtio, ntio se engana ao buscar uma rurmúciu, ou determinada
loja. Esse fato concreto é da experiência de todos nós, pois vivemos
onde unnlfabetos é coisa que nilo falta. De algum modo ~lc aprende
algumu coisa que faz com que não se deixe enganar c se adapte uo trabalho. Essas personalidades já ossificadas, de adultos dc'30 ou 40
anos de idade, que aprenderam u viver sem o alfabeto, t~m recolhida
c consolidada uma cxpcriêllCia existencial da qual o alfabeto nilo faz
parte c conscg~cm se realizar de alguma forma.

Ora, essas pessoa~, chamadas u um processo de alfabetização,
com duração de três, quatro, cinco meses- parece que cinco meses C:
o mí1ximo da duração desses cursos de alfabetização de adultos- re·
ccbcm uma aprendizagem. Aprendem rapidamente a mceiinica de ler
c contar, porque pura mais que isso não há tempo, c no prazo de
cinco mcs~• e.o;.<c aprendizado nca uma coisa postiça, mal colada
numa personalidade já consolidada, ossificada,'como eu já disse.
O que ocorre nu prática- o que se verificou- é que, ao fim do
terceiro ano de aplicação dos projetas-piloto da UNESCO, a taxa de
rcgrcsSllo uo ani1lrabctismo, a partir de 24 meses, começa a se acelcrur, atingindo, ao fim do terceiro ou quarto ano, quase 90%; isto é,
paru cada mil alfabetizados, no prazo de três unos, aproximada·
mente, cerca de novecentos 'tinham regredido à situação de analfabe·
tos, tinham entrado num processo de regressão. Beneficiavam-se
quantos'? Dez por cento de individuas melhor dotados, que real·
mente obtinham naquele rápido curso de simples alfabetização um
rúpido in~trumcnto liberatório. Porém, a grande massa do homem
comum, vil mos dizer, da n1édiu das pessoas, não conseguia reter a
aprendizagem. As condiçõe~ de vida na realidade não mudavam; não
pussuvum eles paru melhores moradias ou a viver em outros niveis
sulariuis. Não há, portanto, como supor que, a partir de quatro
meses de um curso de all'abetização de adultos, aquele .individuo, mo·
n1dor numu ruvela do Rio de Janeiro, por exemplo, passasse a com·
pulsar Muchudo de Assis ou José de Alencar, pois que sua vida em
mais nudu havia mudado.
Oru, o que ocorre'? B que o investimento feito cm alfabetizaçilo
de adultos se revela assim qualitativamente de baixo rendimento,
rende pouco i1 sociedade. Portanto, na medida cm que se aumenta·
rem os recursos para alfllbetizução de adultos, poderemos dizer que
começnmos u desviar recursos du área prioritária, n~s termos constitucionais, que é a da educação básica do povo, a educação primâriu.
Nos termos da Constituição, u educação de I• grau se destina
aos homens numa outra etapa da suu trajetóriu existencial, ou seja, u
l'uixu de 7, 8, 9, 10 unos de idade.' Aqui não se. trata mais daquela per·
sonulidude ossificada do adulto, a que me referi ainda há pouco;
ugoru estamos em face de uma personalidade curtiluginosu du crian·
ça. Ílu criunçu absorvendo, é u criança ávida de saber, adquirindo
muis deprcssu os conhecimentos e gravando-os de modo muito mais
duradouro, sólido c permanente. C: du cxperi'énciu comum. Nilo pre·
cisamos entrar no terreno du pedagogia pura saber du validade du
permani:nciu daquilo <1ue se impregna nu memória infantil, daquilo
que se absorve nu memória da criança. Isso é du experiência coti·
diunu. l,uis, mücs, uvós, lias, cm contuto com seus menores, hUo de
ler vislu como u criunçu gruvu dcprcssu us coisus. Tudo isso está
muito bem explicado. A IURO, organização mundial d~dicudu uos

estudos do cérebro, classincu muito bem o que ela chamou as etapas
criticas do cérebro. Está havendo, hoje, uma tendência u determinar
com <1ue se promova a alfubctizuçi\o c o ensino das crianças tilo precocemente quunto possivcl, puru se aproveitarem essas etupas crlti·
cus do cérebro. Aos 4, 5 unos de idade u criança ji\ surpreende no
aprender. í: du experiência comum, qualquer de rvls vê isso dentro
du sun casa.
·
Certa vez, cm uma reunião no Auditório Nereu Ramos, um
orudor mencionou, com grande entusiasmo, as emoções puras que
sentira ao ver uma velhinha de 65 anos se alfabetizando. Confesso
que não resisti c com um aparte lhe disse que compreendia bem que
r.cassc sensibilizado uo ver uma senhora de 65 anos aprendendo a
ler, nHIS que cu ncava muito mais scnsibilizudo c preocupado ao pensur que dezenas de brasileiros, não de 65 unos, mas de 6 anos c meio,
estavam deixando de se alfabetizar naquele momento, c talvez por
fllhn duquch:s rc.-cursos.
Em terinos de boa organização educacional, a alfabetização dos
adultos deve ocorrer nu faixa do ensino supletivo, no meu entender,
isto é, aquele ensino proporcionado uos individuas que não rccc·
berum determinado nivcl de educação na faixa etária adequada.
Quem nflo se educou nu idade próprio pode educar-se mais tarde no
sistema do ensino supletivo, quer seja em primeiro, quer seja em se·
gundo gruus. Nada impede que o individuo de vinte anos comece a
uprendcr a ler no ensino supletivo, Mas u obrigação maior da nacionalidade, garuntidoru do seu futuro, í: com as crianças. B alfabeti·
zundo as nossas crianças que podemos fechar as usinas de fabricação
de adultos analfabetos, que, infelizmente, essas continuam abertas.
Se nüo houver uma medida neste sentido, o MOBRAL deixarã de ser
um progrumu temporário, pura num determinado pcriodo de tempo,
resolver um problema, uma emergência, vale dizer, a persistência de
grupos de adultos analfabetos que ainda existissem. Mas não esta·
mos tomando us providências nu área du educação primária e daqui
a 25 anos, na gcruçüo do uno dois mil, o MOBRAL será um gigante
nestcl'afs. Vamos ter um MO ORAL funtástico'degigantismo.
Este é o depoimento que trago da minha experiência como Di·
. rctor-Gerul de Educuçüo da UNESCO e na contemplaçilo dos dife·
rentes projetas pilotos u que compareci cm visita de inspeçilo. Estc·é
um punorumu não só brusilciro, mas de todos os palscs em vias de
desenvolvimento. O mundo está, hoje, com 800 milhões de analfabe·
·tos, número que está crescendo, embora a percentagem, dentro de
cudu fuixa etí1riu, esteja diminuindo. Não sei se me faço entender.
Quando o Brasil tinha 40 milhões de 'habitantes, contava com 60% de
analfabetos, ou seja, 24 milhões de analfabetos. HÓjc, hâ menos, per·
centualmentc. Mas com cento c poucos milhões de habitantes, deve·
mos andar cm torno de 35 milhões de analfabetos. Verifica-se que,
cm números absolutos, os analfabetos aumentaram, passamos de 24
pura 35 milhões. Diminuímos pcrcentuulmcntc, mas a explosilo
populacional fuz com que o número absoluto de analfabetos cresça.
Isto ocorre no mundo inteiro, cm pulses em vias de desenvolvimento.
Mas nüo quero concluir sem focalizar o problema do MOBRAL
lnfanto·Juvenil, matéria tratada no Senado. Dou o aparte, agora, ao
colcgu Dius Menc:tcs,
O 'sr. Dias Menezes- Sumumcnte interessantes as observações
que V. Ex• Ira~. i1 cpnsideraçilo da Cümuru dos Deputados, Dcmons·
trnm, mais uma véz, o acerto desta Casa quando autorizou V, Ex• u
ussumir o posto de Dirctor·Gcral de Educação, da UNESCO.
V. Ex• reuniu, de fato, subsidias cxtruordinârios e fuz uma anÀiisc
que nos convence da procedência dessas considerações, e, mais ain·
da, colateralmcntc, umu obscrvuçilo sobre o que está representando •.
de rato, cm gastos paru o Pais, este programa.' E nilo só intrinsecu·
mente o programa, mus também o quanto se tem investido nu propu·
ganda lliU'II o endeusamento apenas de um ludo e 11 curucterizução de
um esforço, que se pretende vl11ido, que o Pais cstú desenvolvendo.
Parabéns u V. Ex•
O SR, FLEX'A RIBEIRO - Muito obrigado u V, Ex• pelo
upurtc. Mus eis que é este o quadro mundial do problema de ulfubcti·
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zuçüo de udullos. reconhecido internacionalmente que a taxa de regressiio uo unulfubetismo torna o investimento na alfabetização de
udultos um investimento de má qualidade, pouco produtivo, incompuruvelmcnte menos benéfico pura a sociedade do que aquele feito
nu rede de escolas primárias. Surge agora a noticia de que se prepara
no Brasil o MOBRAL Infanta-Juvenil- parece-me ser esse o tftulo
- destinudo u menores de 9 a 14 anos ·ou de 8 a 13 anos, ou seja, ·
pura o final da infância e o inicio du adolescência.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o texto constitucional vigente, e não só ele, mas todas as Constituições do Brasil, declara que
o ensino primário i: gratuito e obrigatório, dos 7 aos 14 anos, O
ensino compulsório é sabida mente a base da democracia, pois que a
educação obrigatória é o fundamento do principio polftico da igualdade de oportunidades. Niio hú igualdade de oportunidad"5 se todos
não tiverem acesso à escola na idade adequada: para: ·poder desen-·
volver suas potencialidades. Não vejo como conciliar a obrigação
prescrita nu Constituição, com a :idéia, de um programa federal
paralelo à educação do primeiro grau, que é da competência de Estados e Municípios. Tal tentativa de conciliaçiio é, a meu vei, de
molde u gerar confusão do ponto de vista da estruturação do sistema
de ensino no Pufs; u gerar, na consciência do povo -pais e miles idéia equivocada sobre duas coisas: a primeira,cursos primârios.de no
mínimo quatro anos, como antes da atuallei, ou de sete anos....:. dos
sete uos quatorze- comó deverâ ser de agora em diante, base para a
formação de um individuo que deseja engajar-se numa sociedade industrial como a nossa, fundada na tecnologia, na ciência aplicada,
como aquela para u qual estamo~ preparando o Brasil. Digo eu: essa
educação de seis ou sete unos, sólida, capaz de ricamente dotar a personalidade infantil dos elementos de que precisa para situar-se no
tempo e no espaço e adquirir uma consciência de cidadania apta a
fazer dele um bom brasileiro, um bom patriota. Depois poderemos
engujú-lo no mercado de trabalho, no mundo da produção, com uma
base indispensável para que nilo fique lançado, até o fim da vida, ao
.degredo do salário mínimo, para que, despertadas suas potencialidades, possa subir na escada da vida. Digo cu: confundir este sólido
ensino primário com um MOBRAL Infanta-Juvenil, que dura 5
meses, torna suscetível de culpa quer o Estado ou o Municfpio de um
ludo, quer, de outro ludo, o pai meno~ .I:Jiidadoso ou a mãe mais distraída de sua obrigação de mandar o filho à escola, permitindo-lhe
dizer: "Já fez o MOBRAL, acabou a necessidade de escola".
Perdoe-me, Sr. Presidente, se estou caricaturando um pouco,
mas acho que este i: um perigo, um risco para o qual a organização
do MOBRAL, precisaria at~ntar.
O Sr. Santos Filho - Permita-me, nobre Deputado Flexa Ribeiro. Não pretendia interromper o seu pronunciamento, pois
V. Ex• é um dos grandes educadores deste Pais c ao ensino tem dedicado sua vida. Mas o que nos causou espécie foi o rato de termos
assistido, nestes últimos dias, no Senado Federal, às criticas
veementes e candentes do Senador João Calmon c até mesmo do
Senador Jurbas Passarinho à iniciativa do MOBRAL. Depois de
ouvir u explunuçiio de V. Ex•, assusta-me ainda mais o gigantismo
que estú alcançando o MOBRAL, no Brasil. Acho que chegou o momento, de o Ministro da Educação, o ex-Senador Ney Braga, dar um'
"bustu" uo MOBRAL, a fim de que realmente cumpra suas finalidades e seja aquele supletivo u que Y. fx• se referiu, mas que nunca
pretenda a formuçiio dessajuventudcjâ tilo carente de ensino mais es- ·
peciulizudo c melhor dirigido. Como bem disse V. Ex•, a própria
Coustituiçuq disciplina que o ensino primârio é obrigatório e gratuito, mus nunca um ensino dirigido pelo MOBRAL.
O SR. FLEXA RIBEIRO- Para criunças de 7 u 14 anos.
O Sr. Santos Filho- Exutamcnte,
O SR. FLEXA RIBEIRO -Agradeço u V. Ex• o aparte que
muito me honra.
Sr. Presidente, nilo quero prolongar mais estas considerações
qué quis, como disse de inicio, dar o cunho de um depoimento, Mas.

penso que estamos chegando a um ponto tal, que, no clima cm que
estamos vivendo, de ausência de um plano geral de educação no Pais,
seria o caso de se lançar daqui- e cu o lanço- um apelo ao Sr. Mi-,
nistro du Educação,. pura qu~. reexamine cm profundidade a conveniência de prosseguir por esse caminhO com o MOBRAL e
também das suas inconveniências. Nilo nego que haja conveniências.
Ensinar ulgumu coisa a alguém sempre é bom. Nilo hâ dúvida. Mas o
problema está em pensar na profundidade dessas convcnii!ncias c inconveniências. Ensino de curta duração, também serve, ensinar
sempre(; bom. Mas onde .estão as prioridades, as maiores urgências
nacionais? Onde estão os pontos criticas do sistema educacional?
São ·estas, us graves questões que a meu ver, o Sr. Ministro deve enfrentar. Mas com o .brilhante corpo de técnicos que o cerca c o alto
sentimento· patriótico que caracteriza toda a açiio que vem desenvolvendo à frente do Ministério da Educação, o Ministro Ney Braga
deve reexaminar o assunto, para que o Pais não se embrenhe numa
política que, a meu ver, é errônea, esta do MOBRAL InfantaJuvenil, com prejuízo cconômico-financeiro para a naCionalidade e
com equivoco pura a consciência das.pessoas menos preparadas. Isso
obrigaria depois o Pais a voltar atrâs de uma poUtica na qual se engajou erradamente para, só mais tarde, então, colocar o carro da
educação bâsica do povo nos seus verdadeiros trilhos - escola primúria.paru todos, tal como manda a Constituição.
Ouço o nobre Deputado.
O Sr, Tarclslo Del&ado - Nobre Deputado Flexa Ribeiro, é
profuncfamcnte agradâvcl para todos nós, assistir ao pronunciamento que V. Ex• faz da tribuna da Câmara na tarde.de hoje. Com a.
autoridade de adueador que V. Ex• tcm.neste Pms, um dos mais capacitados c especializados,, no setor, na bancada do partido do Governo, V. Ex• vai à tribuna c diz as verdades.qucgostamos de ouvir.
(Apagam-se as luzes.)
O SR. PRESIDENTE (Jdllo VIveiros)- Estâ suspensa a sessão .
(Acendem-se as luzes.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Viveiros)- Estâ reaberta a sessilo.
O Sr. Tarcfslo Delgado - Nobrc,Dcputado Flexa Ribeiro, evidentemente as luzes se apagaram porque as minhas modestas palavras iriam tirar o brilhantismo do seu pronunciamento na tarde de'
hoje.· Mas queria intervir para dizer que gostamos de ouvir isto,
porque, com sua autoridade, V. Ex• diz verdades que às vezes dizemos. Mas, estivéssemos nós nessa tribuna, sem a autoridade que
V. Ex• tem, eestaríamos seguidamente sendo contestados pelos seus.
próprios companheiros de Partido. V. Ex• vai, fala e, com a autori,dude que tem, não é contestado. Jâ falamos, cm outra oportunidade...
O SR. FLEXA RIBEIRO - Perdão, Deputado, temos todos
,aqui u mesma autoridade de representantes do povo brasileiro.
O Sr. Tarclslo Delr~ado - ... sobre educação c rendemos a
V. Ex• cst11 justa homenagem: V, Ex• é autoridade superior neste
assunto, pura ralar sobre esta contradição do nosso querido Pais das
contradições, que é o MOBRAL. Nilo que sejamos contra o
MOBRAL, c V. Ex• disse bem: supletivamente é muito justo. Mas é
enorme o esforço que despendem no MOBRAL o Poder Público c
cudu um de nós cm particular, enquanto temos, em muitas comuni.dades, verdadeiras turmas em idade escolar, de 7 a 14 anos, sem escolu. Isto representa uma contradição flagrante e lamentâvcl. Nilo
poderemos·'entcndcr o MOBRAL enquanto ele existir para eternizar
o unulfabeto adulto, pois há muitas crianças sem escolas enquanto o
Poder Público c cidudilos estilo despendendo tantos esforços para alfubetizr o adulto, Estamos fazendo a criança ficar adulta analfabeta,
puru depois utrabctizll-lu. Esta é uma inversão cara, imprópria e di11cil, quando o melhor seria, sem dllvida - até para tirar proveito
daqueles u quem estamos educando- alfabetizar primeiramente a
eriunçu. Achuriumos justo - ejú dissemos em outra oportunidad~. - ·
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IIUIIltos. Mas isso depois do educarmos todas us crianças em idade oscolur, 'luando todos estivessem freqUentando escolas nostc Pais. Estarkunos, cntiio, funcionando suplotivumenlc pura atender ao adulto
que nuo pôde l'roqilontar escola. Vem V. Ex• tambi:m agora chamar
110 Ministério contru osso ullo pcrigo de fazer funcionar o MOBRAL
po.1ru .criunçus cm idade escolar, quando já temos educação compulsúriu CQiltempluda nu ConstituiçUo, AssiiTl, ao invés de criar movimentos c orgunismos, devemOs atender ao que manda a Constitui·
çfw, construindo escolas no interior do Brasil pura ministrar
cducaçUo de IY grau. Isto sim, precisamos fazer, e o Poder Público
deve conccntur todos os seus esforços no setor educação e somente
depois partir para outro tipo de ensino. f; preciso, como disse V. Ex•
ostubolccer a prioridade c esta deve scr a de educar crianças de 7 a 14
anos. Depois pcnsuromos cm MOBRAL. Vamos fazer tudo o que é
preciso, mus Lemos de cstubch:cer uma prioridude. Não é possível li·
cmmos cm eontrudiçU.o. Com isso estaremos prejudicando o dest:n·
volvimonto do prôprio País.

O Sr. Pedro Lucena - Deputado Flexu Ribeiro, V. Ex• faz um
pronunciamento muito importante. Eu tinha uma idéia otimista do
MOHRA L c recebi com alegria o programa de ulfabetizaçüo do
adulto. Mas, interpretando o pensamento do V. Ex• cheguei à condusiio de IJUO tem toda a razuo, quando comparo o que V. Ex• de·
l'cndo com as doclaracucs do Secretário do Educação do Rio Oran<lc
do Norte, que alirmou, logo ao tomar posso, que 157 mil crianças
viio licar sem estudo, porque o Estado não tem condições de manter
l!Si.!olas. Purccc f.JUC o MOBRAL, nem alrabetiza o udulto, mas
apenas l!nsina a desenhar o seu nome, o que constitui uma verdadeira
contmdiçiio. V, Ex• tom toda a razão. Apenas sabemos que o
MOHRAL teve alguma utilidade pura os políticos, porque muitos
analfabetos apn:ndcrum a desenhar o nome, e alguns parlamentares
rorurn clcítus ii custrt desses scmi-unalfubetos. O dinheiro gasto com
o MOBRAL não compensa à Nuçuo. No momento é melhor educar
a criunça do que o otdulto.
O SR. FLEXA RIBEIRO - Muito obrigado a V. Ex• pelo
apttrte. Apenas quero dizer que nua entrei em considerações de
ordem políticu, isto é, se houve ou niio maior número de eleitores.
O Sr. Antunes de Oliveira- Ern primeiro lugar, recoba V. Ex•
n1cus parabéns pcln coragem de manifestar idêlas tão oportunas c pa·

triõticas. Segundo, cheguei aqui como modesto educador da Amazónia c conclui que o MOBRAL tem seu lugar, na nossa Educação,
mas nrm prioritttrio, O curso prirnúrio é que tem essa prerrogativa.
O SR. FLEXA RIBEIRO - Estou de acordo com V. Ex•
O Sr. Antunes de Oliveira -Temos que atender u ossa fuixa de
auall'abctos, porém, con1 um remédio heróico, à semelhança de uma
<.loeilça que tem que ser curada. Brnuito melhor prcvonir hoje do que
rcmcuiur mais tarde, utilizando o MOBRAL para alfabetizar o
~tdulto. NiiO podemos gustur tanto somente com os mlultos. Não ~s·
Lllmos dundo prioridudc tto ensino como medida de um remédio
her\íicu. N:io se justílicu, de 111uncira nenhuma, a intcnçUo de o
MOI3RAL entrar na l'uixuinfanto-juvcnil. Tenho a impressão de que
o Sr. Ministro Ncy Bruga níio vui aceitar tulmedidu.
O Sr. Cleverson Teixeira - Eu não poderiu deíxur, nesta oportuniUnL!c, th: rcgistrur o meu tcstcltlunho sobre a atuução do nobn:
Depu tudo Flcxu Ribeiro cm rclução uo problema da oducuçüo, n1\o
s1l soh n uspc!.:lu merumcnte mínístcríul, mas também, nu área sociul
c ccunômicu. V. Ex' sempre csh:vc presente nu Comissiio Pu riu. mcnlm de lntJUérilo lJUC exumínu o problc1nu do menor curcnte no
l'uis, tlu quul niio i: membro titular, nem sequer suplente. Ni\o pot!cria dci.,mr de registrar, como disse, u presença do Deputado Flc:xa
Rihciru nuqucla Comissão, o que demonstru u sua profunda
prcm.!U!)m;iiO COill O illVCStÍillentO lJUC preCÍSUillOS ruzer no homem
hr:.1silciro, a partir de suumnis tenra idade. Muito obrigudo.

O SR. FLEXA RIBEIRO - Corno o meu tempo está tcrmi·
th:scjo ugrudccer nos. colegas que me uparteuram a gentileza
~uc suas palnvrus.
Sr. Presidente, concluindo, desejo formular apelo uo Sr. Mi·
nistro du Educuçiro no sentido de que reexamino o problema do
M013RAL inl'anto-juvcnil, pela gravidade de que o assunto sere·
veste c pclus suus implicuçõcs de natureza teórica c doutrinária, do
ponto tlc vistu du disciplinuçiro de um sistema de educaçilo. além dos
riscos, u que nos pot..lc Jcvur um tipo de investimento que, no plano
du cducuçiio, é tido corno de má qualidade, Podemos fa•ê-lo, mas de·
vemos licar subcndo yuc é um péssimo investimento.
Era o que tinha u dizer. (Palmas.)
: llillldo,

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concodo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezcnde, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA:- Espírito Santo. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Este r.m d,c semana parlamentar fel com que o Senado Federal
ouvisse com toda a atenção discurso pronunciado pelo Sr. Senador
João Calmon, relativo ao MOBRAL. Devemos, oferecendo resposta
oõci"l a S. Ex•, dizer que o seu pronunciamento é válido nos seus
aspectos doutrinários, exaltando o esforço educativo, recrutando,
c1n tc:rmos de ciwçõcs, a palavra e os conceitos dos frades maiores da
Pedagogia, uos quais desejo acrescentar humildemente n t:xpressão
lapidur de Cesário Mottu nos umbrais do Século: "A democracia
sem ínstruçUo será uma comédia, se não for uma tragédia".
No seu aspecto conceituai, S. Ex• figurou na coluna de crédito
da Nução, mas, no seu aspecto fútico, S. Ex• deve se sentir na abri ..
gaçiro de provar a procedência de afirmativas tão cutegórícus que fez,
procumndo colocar cm posição moral incómoda perante a Nação o
presidente do MOBRAL, quo doixou, por certo, de usufruir de uma
oportunidade utilitária pura o i:xilo económico da sua proJissão,
pura ;1ct:itar um cargo cujo cxc:rcício é caracterizado exclusivamente
por um espírito público aplaudido c que não pode merecer restrições.
Sr. !)residente, a nUo ser que essas restrições fossem válidas.
Começou o meu eminente Colega pelo Espírito Santo, a cuja
ubm doutrinúria c de educação rendo minhas homenagens, que realmente são muitas, sUo tantas, mas que serão sempre poucas para
caracterizar c cxallur o seu idealismo, S. Ex• começou por enxergar
mt corrduta do báttonler do MOBRAL a descortesia para com a Comissãu do Educação do Senado.
Mus, Sr. Presidente, nus prôprias palavras com que S. Ex•
prm.:urou cvidcnciur essa descortesia, temos base pnra afirmar que o
Sr. Jmio Calmon foi, pelo menos, exagerado nessa assertiva.
S. Ex• recebeu -c é S. Ex• quem o diz- do Professor Arlindo
Lopes Corrêa um telefonema comunicando que, em virtude ni!o sei
se tlc pune no aviilo que o transportaria pura Brasília, para estar presente nmjue\a Comissão Técnica da Casa, ou se por outro motivo imperioso lflllllliUCr, nUo lhe cru possfvel, naquch: dia, ulcunçur os tmbulhos lln Comissiio paru os quuis estava sendo convocado.
Como, Sr. Presidente, como taxar-se dt: descortl:s um homem
que, convidado c, oportunurnenlo, nüo dopois do evento, justifica
sua uus~nciu'!
Mas- prossegue o Sr. Joiio Cnlmon - uventou-se a idéia de
S. E."<' vir nu parte t..la turdc ou no diu seguinte,
Mus, Sr. Presidente, nem sempre será pms(vel uo Sr. Senador
Joiio Calmon utcndcr n convites, por exemplo, para confcr~ncius, u
nUo ser num regime de entendimento pnru se estabelecer uma duUl •
o Professor Arlindo Corrêa IIUO aquiesceu em vir nturde ou no
diu seguinte, obviamente, porque cstnvu cumprindo umu agenda
cxutlstivn que o ohrigu L\ permanecer durunte todus us horus úteis
do diu, nfrente dn olicinú dos seus trubulhos ou, entno, no porlong<H
t.Ju portentosa gcograliu do Pnls, cuidundo dos interesses dn Fundncão que ele dirige.
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Poderia a Comissuo, isto sim, combinar com o Prorcssor Ar·
lindo Corrêu, umu outra data e se nessa data, decorrente de Ul)l en·
tcndimcnto recíprocO, S. S• não comparecesse, aí sim, que ficaria
curucterizudu a descortesia. Esse urgumcnto de meu eminente Colega
pelo Espírito Sunto cai, portanto, cm cacos pelo chi!o da improccdên·
cia c lamentavelmente impressionou vivamente o Senado da Re·
pública.
Outra afirmativa do Sr. Senador Jouo Calmon: que o Professor
Arlindo Lopes Corrêa afirmou cm documento oficial que este ano
jamais foi assinado qualquer convênio visando à alfabetização infun·
to-juvenil. No entanto, no dizer do meu ilustc Colega pelo Espirita·
Santo, foram assinados- segundo documentos que diz ter cm suas
mãos- vã rios convênios visando àquela tarefa.
Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o ilustre acusador não pó·
de provar esta afirmativa, c não podendo provar, o Professor Ar·
lindo Lopes Corri:a não faltou com a verdade; ao contrário, manifes·
tou mais uma vez, como se vezes anteriores não bastassem, o seu pc·r·
mancnte apreço à verdade.
Ali está, Sr. Presidente, nos convênios. mencionados pelo Sena·
dor João Calmon, o respectivo caput: "Convênios para fins de Exe·
cução do Plano de Alfabetização Funcional c Educação Continuada
de Adolescentes e Adultos".
Não se faz referência, naqueles papéis lidos pelo Sr. Senador
João Calmon, a um tipo de alfabetização infanto-juvcnil. Ao contrâ·
rio, repito, os documentos trazidos através de xcrocópias pelo meu
ilustre Colega capixaba, mostram, numa evidente autofagia, que a
verdade foi dita pelo Professor Arlindo Lopes Corrêa. Nenhum
convênio foi assinado este ano visando ao chamado MOBRAL ln·
fanto-Juvcnil, mas sim ao MOBRAL para adolescentes e adultos, co·
mo provisto na Lei e na Fundação respectivas. Dai porque, Sr.
Presidente, nem a descortesia houve c nenhum convênio foi
assinado, nem aqueles cujas cópias o Sr. Senador João Calmon
trouxe para cá, mas não quis lê-las integralmente, para conduzir o Se·
nado da República a esse erro, como se pudesse colocar no banco
dos réus desta Casa um homem sem defesa.
Assim, Sr, Presidente, não existe, absolutamente, nenhum des·
vio da parte do Presidente do MOBRAL, com relação à
determinação que recebeu do Ministro Ney Braga, no sentido de não
pôr em execução o chamado Programa de Recuperação de
Excedentes, ou seja, o chamado MOBRAL lnfanto-Juvenil.
O que houve, Sr. Presidente - c o Sr. Senador João Calmon
não disse - foi um episódio isolado na cidade de Recife. Lá, foram
assinados convênios, neste mês de setembro, visando à alfabetização
de adolescentes c adultos. Esses convênios são assinados com as
Comissões Municipais; a execução desses convênios não é realizada
pela presidência central do MOBRAL, porque as Comissões
Municipais guardam a necessâria autonomia executória.
Sr. Presidente, que fez, enti\o, a Comissão Municipal de Recife,
tendo em vista- e esta é outra verdade que niio foi mencionada pelo
Sr. Senador João Calmon- o desmantelamento llsico da rede esco·
lar primária da Capital pernambucana, em virtude das implicações e
conseqUências trágicas das enchentes que desabaram sobre aquela
região? A Comissão Municipal resolveu suprir a escolaridade pri·
mária regular, isto é:, o ensino convencional, e a Comissão Municipal
do MOBRAL aceitou a matricula de um grande número de crianças,
tendo em vista aquele lamentãvel fenômeno predatório ocorrido em
Recife.
Tão logo o Professor Arli'ndo [opes Corrêa tomou conhecimen·
to de que havia ocorrido aquela matricula, suprindo a deficiência da
rede escolar, remeteu telex, recomendando o cancelamento daquelas
matriculas, visto que o Sr. Ministro Ney Braga havia mandado
suspender o chamado "Programa de Recuperação de Excedentes".
O SR. PRESIDENTE (Lourhal Baptista. Fazendo soar a cam·
palnha.) - Comunico no nobre Senador Earico Rezcnde que o
horário da sessão está esgotado. Mas se o Plenário apoiar, V, Ex•
terlt uma prorrogação de mais 1Ominutos pura concluir sua oração.

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirita Santo)- Pc·
diria a V. Ex• prorrogasse a sessão por 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista)- Comunico a
V. Ex• que temos uma sessão do Congresso às 18 horas e 30 minu·
tos, por isso só posso conceder-lhe mais lO minutos.
O SR. EURICO' REZENDE (ARENA - Espirita Santo) Agradeço a atenção de V. Ex• e a acolhida do Plenário,
O Presidente Arlindo Lopes Corrêa, tomando conhecimento do
l'ato, recomendou à Comissão Municipal do MOBRAL que
cancelusse aquelas matrículas. O Sr. Senador João Calmon criticou o
fnto de a rcuçuo do Presidente do MOBRAL ter sido tomada em ter·
mos apenas de recomendação.
Sr. Presidente, ê uma questão de semântica; e não só de scmân·
tica, é uma questão de respeito a uma ordem jurídica instituída pela
Fundação MOBRAL, porque já disse e repito, em termos de exe·
cuçào do convênio, as Comissões Municipais dispõem de autonomia.
O Sr. Joio Calmon (ARENA - Espirita Santo) V. Ex• um aparte?

Permite

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirita Santo) Ouço V. Ex•
O Sr. João Calmon (ARENA- Espirita Santo)- Senador Eu·
rico Rezcnde, V. Ex• é um famoso advogado criminalista e tem
conseguido êxitos cspetaculares não apenas no Espírito Santo mas
também em numerosos outros Estados. V, Ex• estâ defendendo,
com o brillio de sempre, um acusado: Entretanto, sinto-me no
dever de dar preliminarmente alguns esclarecimentos, para. mais
tarde volta,· ao assunto, com maiores detalhes.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA -Espírito Santo)- Eu
pediria a V. Ex• que l'ossc breve, porque tenho apenas 10 minutos e
V. Ex• falou I hora c lO minutos.
O Sr. ,João Calmon (ARENA- Espfrlto Santo)- Em primeiro
lugar, a descortesia ocorreu. Eu não sou Presidente da Comissão de
Educaciio c Cultura. Mas um telefonema, uma explicação, ou mcs·
mo uma satisfação deveria ter sido dada ao Presidente da Comissão,
Senador Tarso Outra. Mas, se por qualquer motivo o Professor
Arlindo Lopes Corrêa não tivesse podido encontrar o Presidente da
nossa Comissão, não lhe custaria, apesar da sua agenda tiio
sobrecarregada, escrever uma carta ao Presidente da Comissão de
Educação c Cultura, pedindo desculpas por não ter cumprido a mis·
são que lhe huvia sido confiadu pelo titular da Pasta de.Educaçiio c
Cultura, comunicando àquela Comissão que o programa do
MOBRAL infunto-juvenil estava sepultado. Este é o comentário prc:
liminar cm relação ao primeiro pont''· Quanto ao segundo ponto, Sr.
Senador Eurico Rczende, o quadro ainda é: muito mais desfavorável
parn o Presidente do MOBRAL. O Movimento assinou um convênio
nu Cidade do Recife, em março, muito untes das enchentes, para três
mil crianças. O que o Presidente do MOBRAL municipal cometeu
foi, segundo me parece, um crime de falsidade ideológica. Tenho
uqui,nestu pasta, os dois convênios: um que se refere u oito mil c seis..
çcntos estudantes, t: o outro, u cinco mil c: quinhentos estudantes ...
\ O SR, EURICO .REZENDE (ARENA - Espírito Sant~) V. Ex• então tire os convênios da pasta c leia o caput, para ver~ficar
quem está cometendo falsidude ideológica ...
O Sr, Joilo Calmon (ARENA - Espirita Santo)- V. Ex• me
concedeu o upurte c não me deixa concluir.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirita Santo)- Eu.
pediriu então que terminasse. V. Ex• falou durante I hora e 10 mi·
nutos c cuusnndo, com base concessa venla, fulsn impressão fuvordvel
i1 suu tese ...
O Sr. Joao Calmon (ARENA - Espirita Santo)- Eu me con·
grntulo ...
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solutumentc não correspondem à verdade. Eu pediria n V. Ex• tirasse
os convênios pura vcrilicurmos, no caput, se consta alguma clúusulu
de ulfubctizaçào de crianças ...
O Sr. João Calmon (ARENA- Espirlto Santo)-(; isto que cnructcrizu o crime ...

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Esplrlto Santo) V: Ex• não tira. V. Ex• não tira os papéis que diz ter ai; não os conheço, mas acredito nas palavras do Presidente do MOBRAL; elas
se referem à alfabetizaçilo de adolescentes e adultos. V. Ex• não os
e.,ibc. E novamente faço ·O repto a V. Ex•, cm nome dn verdade,
provar yue há alguma cláusula, ai, referindo-se à alfabetização de
eríancas nu faixa etária proibida pela Comissilo.
O Sr. Joio Calmon (ARENA- Esplrlto Santo)- V. Ex• per·
mi te a conclusão do aparte'! Este é o crime de falsidade ideológica
que foi cometido. Se V. Ex• quiser conceder-me a conclusão do
upurtc, cu continuarei,
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirlto Santo)- Eu
não gostaria de conceder por causa do relógio c não por V. Ex•
O Sr. Joio Calmon (ARENA - Espirlto Santo) -O crime de
lillsidadc ideológica reside cxutamente neste ponto. Como não existe
MOBRAL infanto-juvenil nem Programa de Recuperação de
Excedentes, o MOBRAL celebra convênios mimeografados,'
referindo-se a adultos c adolescentes. Mas o número de alunos é di·
ferente. Um conv~nio se refere u adultos e adolescentes e outro se
refere u crianças. um crime "'

a

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espírito Santo) V. Ex• tira conclusões inusitadas. Pode assinar dois, três, quatro con·
v~nios, principalmente numa região metropolitana. Então V. Ex• vai
acusar um homem, ausente, de ter praticado' um crime de falsidade
ideológica por adivinhação .. .'!
O Sr. Joio Calmon (ARENA -

Espirita Santo) - Eu acusei

uqui no Plenário ...

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) Isto é muito grave! Isto, Excelência, ê que coloca mal o Senado
perante a opinião pública, tirar conclusões evidentemente
estapufúrdias.
. Sr. Presidente, um dos delitos mais diliceis de se apurar, de se
caracterizar nu codificação penal é justamente o da falsidade
ideológica. Mas o Sr. Senador João Calmon, com desenvoltura e
com velocidade, só porque foram assinados dois convênios e não
um, chega à eonclusi\o de que um convênio é para o MOBRAL
regular e.o outro ô para o MOBRAL infanto-juvenil ...
O Sr. Joio Calmon (ARENA- Espirlto Santo)- Para concluir·
o upartc, leio a informação que a Secretaria de Imprensa da
l'refcituru Municipal da Capital Pernambucana distribuiu nos
jornais do Recife, ur.rmando que o curso de alfabetização ...
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- Espirlto Santo)- Va·
mos discutir com base em documentos; nilo vamos discutir com base
cm jornais, Os jornais de V. Ex• não deixam de lhe dar razão nessa
butalhu, porque ui do redutor que assim não proceder.
O Sr. Joilo Calmon (ARENA - Espirlto Santo)- Permita-me
ler pelo menos isto:
"O curso de ulfubetizuçi\o tcrfi duzentos e sessenta c
<iUUtro postos, enquanto que o infunto-juvcnil utendcrll a
quutro mil duzcntos'c cinqUenta c quatro postos,"
O SR, PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Eu pediria ao no·
hrc orador que nilo concedesse muis apartes, porque o tempo de S.
Ex• estil csgotudo.

O Sr. Joilo Calmou (ARENA - Espirlto Santo) -

Voltarei

oportumum:nh:: ao assunto, nobre Senador.

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo) - ·
Estarei aqui para prosseguir no nagrantc, porque V. Ex• está
assentado, cx.clusivnmcntc, na i ncertcza e no 'pnssionalismo das
areias movediças ...
O Sr. Joio Calmon (ARENA- Espirlto Santo) - (;a paixão
pelo Brasil c pela educação, Sr. Senador.
O SR, EURICO REZENDE (ARENA - Espirlto Santo)- Sr•.
Presidente, o Professor Arlindo Lopes Corréa, em obediência à
determinação do Sr. Ministro Ncy Braga mandou cessar em todo o
território nucional a experimentação quanto no programa do
MOBRAL infunto-juvenil que, tecnicamente, se chama Programa de
Recuperação de Excedentes.
O Sr. Senador João Calmon traz, para os Anais da Casa, publi·
caçõcs contidas nu imprensa, em que o Professor Arlindo Lopes
Corrêa defende esse Programa. Defende c defenderá sempre. (; am
direito que lhe assiste, desde que não permita a execução do
programa vetado pelo Sr. Ministro. Não pode o Sr. Senador João
Culmon, nem ninguém coibir o Prof. Arlindo Lopes Corrêa de defcn·
der as suas teses, de sustentar a bandeira da sua inovação, porque.cle
acha- baseado em estatística- que por mês hã quinhentos mil bra·
silciros, c'Om quinze anos de idade, analfabetos; o que vale dizer, seis
milhões de analfabetos, com quinze anos, por ano. Então o pro·
grama visa a fazer um curso de nove anos, para menores de treze ou
de quatorze unos de idade, a fim de se evitar que aquela massa
enorme de jovens de quinze anos apareça diante do grande desafio
do desenvolvimento nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Senador Joilo Calmon nilo
foi feliz nas suas acusações. A verdade dos fatos é bem outra. O Presidente do MOBRAL está cumprindo rigorosamente as determinações
do Sr. Ministro da Educação.
Com estas palavras, Sr. Presidente, quero render de público a
.minha homenagem a um brasileiro que, praticamente, não conheço,
mas cuja luta e cujo trabalho se confundem, c, mais do que se confun·
dem, estimulam e incentivam o desenvolvimento nacional. (Multo
bem!)
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA -Rio Grande do Norte)- Sr.
Presidente, gostaria yue V. Ex• me concedesse a palavra para uma
breve comunicação .
O SR, PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - V. Ex• dispõe de 3
minutos, que faltam, justamente, para expirar os dez minutos.con·
cedidos ao eminente Senador Eurico Rezendc.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte.
Para uma comunicação. Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
(; com pesar que venho comunicar a esta Casa falecimento,
ocorrido hoje, no Rio de Janeiro, do General André Fernandes de
Souza, uma das figuras mais destacadas do meu Estado. Deixa ele,
inegavelmente, uma lacuna impreenchivcl, entre os nortc-rio·grnn·
dcnses, pelos serviços prestados não só ao nosso Estado, à nossa
região, mas também ao nosso Pais.
O Sr. Lulz VIana (ARENA- Bahla.)- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR, DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte.)
-Ouço V. Ex•
O Sr. Lulz VIana (ARENA - Dahla~) - Quero associar-me ao
pesar de V. Ex• c lembrar nesse momento o rclevantissimo serviço
que o General André Fernandes de Souza prestou a todos nós, no
dia dn Revolução de 1964, aceitando ser o Chefe da Casa Militar do
então Presidente Rnnieri Mnzzilli. V, Ex• c cu que vivemos aqueles
momentos, •sabemos da imp~rtânciu que representou o fato de um
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difícil naquele momento. Podemos assinalar esse como um dos
maiores serviços prestados ao Pais, inclusive como parlamentar riograndcnsc-do-nortc,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Mui to obrigado a V. Ex• pelo aparte.
O General André Fernandes de Souza pertenceu a uma das
fam!lias mais ilustres da minha terra. Revelou-se, desde a sua mocida~e. não só um estudioso, esforçado, mas sobretudo um homem
voltado para as grandes causas do nosso País.
Exerceu, no nosso Estado, o comando da Polícia Militar e a
Secretaria de Segurança Pública, Representou o Rio Grande do
Norte na Câmara dos Deputados. Foi Comandante da lO• Região
Militar, sediada cm Fortaleza, e Chde da Casa Militar do então Presidente Ranicri Mazzilli, numa hora dificllima, como muito bem
acentuou o eminente Senador Luiz Viana.
Raro seria o homem que, desvinculado de compromissos
maiores·, viesse espontaneamente correr todoS os riscos para assumir
uma função espinhosa, na hora mais grave que o País atravessava:
Foi ele, inegavelmente, que evitou o derramamento de sangue nesta
cidade, assistindo, no Palácio do Planalto, não a transmissão do Poder, mas a posse do então Presidente da Câmara, Deputado Ranieri
Mazzili, na Presidência da República, e imediatamente assumindo a
responsabilidade da Chclia da Casa Militar.
fi com pesar que apresento ao Brasil, ao meu Estado e à famllia
do saudoso General que desaparece, os sentimentos do povo riograndense, certo de que o seu exemplo permanecerá, para que os
mais moços possam continuar, com dignidade, servindo a este País.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A Mesa associa-se
às palavras de posar do eminente Senador Dinarte Mariz, pelo
falecimento do ilustre General André Fernandes de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra
ao nobre Senndor Benjamim Farah.

l

O SR. BENJAI\IIM FARAH (MDB- Rio de Janeiro, Pronun,
ela o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encerrou-se hoje, em Brasília, o Décimo-Segundo Congresso
Nucionul de Neur<>logiu, Psiquiatria e Higiene Mental, aberto no
último domingo pelo Ministro da Previdência c Assistência Social,
Sr. Lu i~ Gonzaga do Nnscimcnto c Silva,
A importância do conclave transcende à simples enunciaçilo de
seus objctivos e ao programa, vasto e eclético, dos temas das con·
rcrõncias e grupos de trubuiho constituidos para elaboração e aprcciaçrao de teses.
Importantes nomes da psiquiatria c da psicologia de todo o
Puis, ombrcudos com cientistas estrangeiros, estilo dedicados ao estudo de 'novos ti:cn icus e ao exame dos resultados de processos jâ
conhecidos c mesmo consugrados, do que advirão benefícios incnl·
caláveis pura a medicina espcciali~ada no tratamento dos distúrbios
neurológicos, psiquiMricos c sanidade mental cm seus múltiplos aspectos.
O discurso do Ministro Nascimento c Silva, da Previdência e
Assistência Social, deu a tônica da política nacional naquele campo,
dcstucundo, ontre <>utros pontos, que "a multiplicidade dos fatores
que ufetum u suúde 1nental dos individues, aqui como no resto do
mundo, nu rusc conturbudu que caructeriza a sociedade atual, torna
sempre útil, extremamente proveitosa a realização de estudos c debutes como os que i ntcgram a programução cicntllica do Congresso
qm: orn se desenvolve".
'Rculmentc, os problemas vividos pelo mundo de hoje só encontrum pnrulelo em outras fusos cutastrór.cas da cvoluçilo da humani·
dudc, nquclus cuructori~udus pela transição de costumes c regimes
sociuis.
A ênrusc no uspect<> provcutivo no contr<>le das doenças ncr·
vosus c 111cnt11is, em cuonpos multipror.ssionuis e através do trabalho

coonunitílfio; é urna rórrnula aparentemente simples mas que· só
ngoru, no último quarto do Século XX, está sendo olhada com a dcvidu utem;il<> pelas autoridades c pelos !!deres sanitários de nosso
l,aís.
A vulorizuçào dos centros comunitários de saúde mental, cm
conscqUénciu, vem r.-sultundo na implantuçilo gradual de novos
postos cm todo o Brasil, jú agora com o apoio decisivo da Previdõnciu Sociul.
Scriu por demais extenso um relatório completo dos objctivos e
trabalhos do Décimo-Segundo Congresso Nacional de Neurologia,
l'siquiutria e liigienc Mental.
Registre-se apenas a importância das inovações, cm termos de
Brusil, pois estamos trazendo para nós soluções c técnicas consagradas nos 1nuiores centr<>s como os Estados Unidos, onde este trabalho foi implnntud<> a partir do Community Mental Hcalth Ccntcr
Act, de 1963, A iniciativa, do raiecido Presidente John Kennedy, consistiu basicumcnte n<> apoio federal c no estabelecimento de normas
regendo u implantação de tais Centros, com recursos vultosos c que
utingiram, apenas na rase inicial, 150 milhões de dólares c que hoje,
com mais de 500 Centms cm operação cretiva, consegue reduzir progressivamente o número de pacientes internados.
A pur dos debates técnicos c teóricos, temas práticos também
forum en(ocados durante o Congresso que hoje terminou, desta·
cando-sc um painel s<>bre álcool c problemas de trânsito, participando dos debates autoridades do CONTRAN c pesquisadores.
Quero ressaltar novamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresença de dcstucudos cientistas e médicos, ligados à saúde mental,
nesse in1portante conclave. Autoridades federais c dos diversos Estudos também estiveram presentes.
O dostuque internacional foi a presença do Embaixador da Es'punha, na conferência do Professor Alonzo Fernandez, eminente
cientista ibérico, sobre Psicologia Médica c Relações Médicol'ucientes. A presença d<> Embaixador José Perez Dei Arco dâ a medi·
lia da importância do encontro.
Quero também destacar outros participantes ilustres do Congresso, mesmo correndo o risco de esquecer algum nome importante
- injustiça perdoávoi race à vastidão dos temas c no valor dos expositores.
Cientistas da projcçã<> dos italianos Gian Luigi Gatti c Giulio
Rutigliuno, dos canadenses M. Amim c Thomaz Bam, do alemão
D. Schwurtz, purticiparam das reuniões juntamente com brasileiros
c1nincntcs como os Professores José Leme Lopes, Álvaro Rubim de
Pinho, José Lucena, David Zimmermann, Eustáquio Portclla Nunes
Filh<> c Luiz Cerqueira; dirigentes do INPS do porte dos Drs. Carlos
Velloso de Oliveira, da Secretaria Nacional de Assistência Médica c
Carlos Edson Duarte, representante da Subsecretaria de Assistência·
Mé<licu do Rio deJaneiro.
Este o nssunto que me traz à Tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na ccrtclll de que o Congresso Brasileiro de Neurologia,
l'siquintria c Higiene Mental marcará um ponto importante no desenvolvimento de técnicas e processos de prevenção, assistência e
curu dos problemas psiquic<>s que assombram milhões de brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em atcnçilo ao
convite formulado pelo Presidente da Associação Brasileira das Enti·
dadcs de Crédito imobiliário c Poupança, ouvidas as Lideranças, a
Presidência designa uma Comissão Especial integrada pelos Srs, Senadores Osircs Teixeira, Colltcte Pinheiro c Milton Cabral, da
ARENA, c Franco Montoro, Roberto Saturnino c Agcnor Maria,
do MDB, para representar o Senado no IV' Encontro Nacional
daquelas entidades, a realizar-se cm Brasil ia, no pcriodo de 22 a 26
do corrente mês.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada mais
havendo que tratnr, vou encerrar a presente scssüo, designando pura
a scssilo ordinloria de scgunda-rcirn a seguinte
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Votação, cm turno único, do Requerimento n• 406, de 1975, de
autoria do Sr. Senador Cnttcte Pirrheiro, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Deputado
Adalberto Camargo, ao ensejo da instalação da Subcomissão Afro·
Brasileira, constituída pela Comissão de Relações Exteriores da
Câmara dos Deputados.

...:..2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 408, de 1975, de
autoria do Sr, Senador Osires Teixeira, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do Editorial de O Globo, de 16 de se·
lembro de 1975; sob o título Concentração Industrial.
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centa par6grufo ao artigo 16 da Lei n• 1,060, de 5 de fevereiro de
1950, que. estabelece normas para a concessão de assistência judi·
ciúrin abs necessitados", tendo
PARECI;:R FAVORÁVEL, sob n• 349, de 1975, da Comissão
de Constituição e Justiça.

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
48, de 1975, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que d!t nova
redução ao artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho", tendo
PARECERES, sob n•s 98 c'99, de 1975, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi·
cidade; e
-de Legislação Social, favor6vel.

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) - Estâ encerrada a
Discussão, cm turno único, da Emenda da Câmara dos. Depu- - sessão.
tados no Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1973 (n• 2.056-C/74, na(Levanta-se a sessão, às /8 horas e 50 mlnuios.)
quela Casa), de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que "acres-

'I

142• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8' Legislatura,
em 22 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO, DINARTE MARIZ
E LOURIVAL BAPTISTA

Ãs 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Lindoso - Cattete
Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco-· Helvídio Nunes'
- Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson Gonçalves- Age·
nor Maria- Jessé Freire- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Au·
~usto Franco - Heitor Dias - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende - Roberto. Saturnino -'- Magalhães Pinto Franco Montoro - Lázaro Barboza- Jtalivio Coelho- Mendes
Canale -Saldanha Derzi - Leite Chaves- Mattos Leão - Otair
Becker- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro aberta a sessão.

I
I

O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

f: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos
Legislativos:
N• 178/75 (n' 290/75, na origem), de 18 do corrente, referente
aos Decretos Legislativos de n•s 67 a 77, de 1975.
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 177/75 (n• 289/75, na origem), de 18 do corrente, referente
ao Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1975 (n• 66-B/75, na Casa de
origem), que concede pensão especial a Edvuldo Silveira Coelho de
Abreu.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.238, de 18 de setembro
de 1975);
N• 179/75 (n• 292/75, na origem), de 18 do corrente, referente
ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1975 (n• 8!9-B/75, na Casa
de origem), que regula as ações de despejo de hospitais, unidades
sanitârias oõcinis, estabelecimentos de saúde e ensino.
(Projeto que se transformou na Lei n• 6,239, de 19 de setembro
de 1975).

OFI CIOS
Do Sr. 1•·Secretárlo da Câmara dos Deputados, encamlnhundo ii
revlsilo do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE DECRETO LEG1SLATIVON• 23, DE 1975
(N• 25-B/75, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Marítimo,
assinado entre a República Federativa do Brasil e a República
SÓcia lista da Romênia, em 5 de junho de 1975.
MENSAGEM N• 218, DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional
De conformidade com o disposto no Artigo 44 inciso I, da Cons·
tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração
de- Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovado o texto do Convênio sobre Transporte
Marítimo, assinado entre a República Federativa do Brasil e a Repú·
blica Socialista da Romênia, em 5 de junho de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor nu data de sua
publicuçàQ.
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto ~o Con·
vênio so~rc Transporte Marítimo, assinado entre a República ~·e·
derativa do Brasil e a República Socialista da Romõniu, em 5 de
junho do corrente ano.
Brasília, em 30 de julho de 1975.- ERNESTO GE1SF.L.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DTC/DAi/DEI·
/ARG. 189/680 (B46).(F44), DE I• DE JULHO DE 1975,
'DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE·
LACOES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geiscl,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar u Vossa Excelência, em anexo .. o
Convênio sobre Trnnsportes Marítimos entre a República Federa·
tiva do Brusil eu República Sociulista da Romi:nia, ussinudo em Bra·
sília, em 5 do corrente, quundo da visita, no Brasil, do Presidente
Nicohd Ceuusescu.
2. O referido Convênio segue, de modo gernl, o pudrão dos de·
muis- convi:nios c ucordos ncgociudos, pelo Brasil, com outros pulse~
do Leste Europeu.

-4763. Estnbelecc, entre outras as seguintes disposições:
i) obrigutoriedadc do transporte cm navio~ brasileiros c romenos;
ii) divisão, em partes iguais, da totalidade dos fretes entre as duns
bandeiras; iii) cessão, a navios de uma Parte Contratante, de parcela
de quota que corresponde à outra Parte Contratante, caso esta não
disponha de barcos para cfctuar o transporte a que tem direito, nos
termos do Convênio; iv) entrada em vigor 90 dias após a troca dos
instrumentos de ratificação c duração ·de cinco imos renovável automaticamente; a menos que, com um prazo de 180 dias, uma Parte
Coniratantc proponha sua den~ncia.
4. O instrumento assinado com a Roménia consagra o direito
dos dois pulses protegerem suas marinhas mercantes através da
concessão de facilidades que lhes permitam competir no mercado
internacional de fretes e atingir participnçi!o crescente no transporte
de cargas.
S. Tendo cm vista a natureza do instrumento, faz-se necessária
a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional,
conforme o disposto no Artigo 44, Inciso I, da Constituição Federal.
6. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa.
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional pelo qual é
encaminhado o texto do citado Convênio à aprovação do Poder
Legislativo.
Aproveito' a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Antonio F. Azeredo da SIIYelra.
CONV"NIO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E A REPÚBLICA SOCIALISTA DA
ROMBNIA SOBRE TRANSPORTE MARITIMO.
O Governo da Rep~blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista da Roménia,
Considerando o interesse em desenvolver o interc.âmbio comer·
cial entre a República Federativa do Brasil e a República Socialista
da Roménia;
Levando cm conta o interesse especial em promover o comércio
recjproco mediante o fortalecimento e a adequada proteçiio da
estabilidade econõmica das respectivas marinhas mercantes, cuja
existência e desenvolvimento se consideram essenciais, não somente
pura assegurar as bases que possibilitem o instrumento do intercãm·
biÕ comercial, mas também para proporcionar a ampliação das re·
lações econõmicas entre ambos os pafscs;
Considerando que o intercâmbio bilateral dos produtos deve ser
acompanhado de um intercâmbio eficaz de serviços;
Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiência e regularidade dos transportes marltimos e a adoçilo de tarifas de fretes
adequados e estáveis;
'
Reconhecendo que as marinhas mercantes dos dois países têm
direito a transportar, prioritariamente, as cargas que são objcto do
intercâmbio comercial recíproco;
Levando cm consideração que os armadores de bandeira brasileira e os armadores de bandeira romena, são os transportadores
dirctumente responsâvcis pelas cargas marftimas geradas pelo inter·
câmbio entre os dois pafses c que, portanto, os fretes resultantes
desse intercâmbio devem beneficiar aos armadores de ambos os
países;
Considerando que é conveniente que as empresas marftimas
estreitem as suas relações c mantenham contatos permanentes entre
sl:
Convém no que segue:
Artlao I
1. O transporte marftimo das mercadorias objeto do interclim·
bio comercial entre os dois países será efetuado em navios de
bandeira brasileira c romena.
2. Ambas as Partes Contratantes envidarão todos os esforços
no sentido de assegurar que o transporte seja efctuado de tal modo
que u totulidudc dos fretes obtidos seja dividida cm partes iguais cn·

tre us bandeiras dus duas Partes Contratantes tanto em um sentido
do tráfego qu;mto no outro.
3. Caso uma das Partes Contratantes não se encontre, even·
tuulmentc, cm condições de efetuar o transporte conforme estabeleci·
do no item 2 deste Artigo, o referido transporte deverâ, sempre que
possível, ser feito em navio da outra Parte Contratante.
4, Os transportes a granel de petróleo c seus derivados conti·
nuarão sujeitos à legislação interna de cada Parte Contratante.
Artigo II
I. A aplicação do presente Convênio nilo implicará discri·
minaçuo de carga, não ocasionará que as cargas aguardem, por na··
vio de uma das Partes Contratantes, por pcrfodo superior a 30 dias, c
objctivará u lixaçiio de tarifas de fré!ejustas.
2. Na eventualidade de não haver disponibilidade de praça nos
navios de bandeiru brasileira ou bandeira romena, poderá ser autori·
zado embarque cm navio de terceira band~ira, respeitado o prazo
estabelecido no item I do presente Artigo. Essa autorização, median·
te prévia solicitaÇão do embarcador, serâ sempre concedida pela
autoridade marítima competente se os armadores da bandeira
brasileira c da bandeira romena niio puderem oferecer a praça ncccs·
sáriu pura esse transporte.

Artigo III
Só poderão realizar transporte de cargas, a serem embarcadas
cm portos brasileiros c destinados a portos romenos 'vice-versa, os
armudores autorizados, pelas respectivas autoridades marltimas
competentes, para servir ao iráfego comercial marítimo entre as duas
Partes Contratantes.
·

e

Artigo IV
I. Considcram·sc, para efeitos deste Convênio, navios de ban·
deira brasileira ou de bandeira romena os navios matriculados cm ca·
du umu das Partes Contratantes, de acordo com a respectiva legisla·
ção vigcnt~. não estando incluídos:
a) Navios de guerra;
b) Outros navios quando em serviço exclusivo das forças arma·
das·
' c) Navios de pesquisa (hidrogrâfic~s, oceanográticos e cientffi·
cos);

d) Barcos de pesca.
2. Os navios afrctudos, sem transferência de sua propriedade,
por armadores nacionais ou empresas de navegação legalmente cons·
tituida, cujos contratos de afretamento tenham sido registrados pe·
rantc a respectiva autoridade marftima competente e, em conscqUên·
cia, tenham sido autorizados para participar no tráfego comercial
entre ambos os pulses, gozarão, em cada um deles, do tratamento ele
navio da nação mais favorecida, pelo tempo de duração do afreta·
mento,
3. As autoridades marítimas competentes comunicarão,
reciprocamente, em cada ocasião, quando concederem autorizações
para afretamento de navios destinados ao trAfego comercial entre
ambos países.
Artigo V
I. Cudu Parte Contratante concederá aos navios da outra Parte
Contrutunte, cm seus portos c águas territoriais, o mesmo tratamento que concedi: uos navios da nução mais favorecida, empregados cm
trunsportes internacionuis, no tocante uo acesso aos portos, à utiliza·
~!lo dos portos puru carga e descarga, ao embarque e desembarque
de pussugciros, do pugumento de taxus, impostos portuários e outros, à utilização dos serviços relacionados com a navegação c ils opc·
ruções comerciais ordinárias dela decorrentes.
2. As disposições relativas ao item I do presente urtigo não se
aplicurão:
o) aos portos nilo abertos u navios estrangeiros;
b) às utividudes que, de u~ordo com a legislação de cada País,,

I

I

II
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scjum rcscrvudus i1s suus próprias empresas, companhius, u seus ciduduos, incluindo, cm particular, o comércio marítimo de cabotagem,
sulvutugcm, reboque c outros serviços portuários;
c) uos regulumentos de praticagcm obrigatória pura navios cstrungciros:
d) aos regulmnentos referentes à admissilo e estada de cidadãos
cstrnngciros no território das Partes Contratantes.
Artigo VI
As Partes Contratuntcs tomarão, nos limites de sua legislação
rcguhuncntos portu(lrios, todus as medidas necessárias pura rucilitar
c incrcmcntur os. trunsportes marftimos, para impedir demoras dcsncccss{lrius dos navios c pura acelerar c simplificar, tanto quanto possível, o utcndimcnto de formalidudes ulfandcgúrins c outras em vigor
nus portos.
Ardgo VIl
I. Os ccrtir.cudos de nacionulidadc c arqueação de navios, bem
como outros documentos de bordo expedidos ou reconhecidos p~r

umu dus Purtcs Contratantes, serão também reconhecidos pela outra
Pu rte.
2. Os nuvios de cada Parte Contratante, providos de certificado
de nrqucuçào devidumcntc expedido, serão dispensados de nova mcdiçUu nos pertos du outra Parte.
Artigo VIII
I. As disposições do presente Acordo não são aplicadas à navc-

gl~çfio rws águas inh:i-iores.

2, O nuvio <tue tcnhu sofrido acidente, sua carga, cquipamcntq,
matcriuis, provi~Õcli e outros pertences, não estarão sujeitos à cobran~
çu de direitos uduunciros, impostos ou outros gravumes de qualquer
nuturcw que incidum sobre as importações, desde que não sejam
destinados uo uso ou consumo no território du outra Parte Contratuntc.
Artigo XII
As nutorid,ldcs c os tribunais de cada uma das Partes Contratantes nfio podcriio, de nenhuma maneira, ou qualquer que seja a causa,
envolver-se cm litlgios que surgirem nos navios da outra Parte
Cnntrut:mtc, dumntc a viagem ou nos portos, entre o comando, o
capitf1o, ofici:1is e membros das tripulações inscritos no registro do
nuvio, e que tcnlmm relação com os bens pessoais da tripulação, com
u rcrnuncruçào e, de modo geral, com õ trabalho a bordo.
Artigo Xlll
As disposições dos Artigos IX, X, XI c XII aplicam-se também
ils tripulações dos barcos de pesca das Partes Contratantes.
Artigo XIV
Qu:liqucr divcrgéncia sobre a interpretação ou aplicação do
presente Çonvênio será resolvida mediante negociações dirctas entre
as autoridades 111arltimas competentes das duas Partes Contratantes.
No cuso clll que essas autoridades não cheguem a um acordo, a·diver·
génciu scrít resolvidn por viu diplomática,
Artigo XV

I. As empresas de navegação marítimas "onstituídas no
2. J>un1 a navegação no Danúbio, as previsões do presente Acorterritório
de um:1 das Partes Contratantes, serão isentas de
do scri'io uplicadas levando em conta o regime jurldico da navegação
.
pugumcnto,
no território du outra Parte Contratante, de impostos
no Danúbio e, nos sctorcs das Administrações Fluviais Especiais,
constituld:IS pela "Convenção sobre o regime da navegação do Danú- sobre rcndus e lucros auferidos como resultado <lc operações comerbio", de IM de agosto de 1948; serão aplicadas as regulamentações ciais de transporte.
2. As l'urtes Contratantes comprometem-se a interceder junto
cstnhclccidas por essas Administrações.
i1s :mtoridades fazendilrias para que haja rápida liquidação e transArtigo IX
l'crência das importiincius resultantes do pagamento de frete dos
Cada uma das Partes Contratantes reconhecerá, como documen- :rrmudorcs uutorizados, cm cada Parte Contratante deste Convênio,
tos de identidade dos me!nbros das respectivas tripulações c seus faArtigo XVI
miliurcs cmbarcudos no mesmo navio c constantes do rol de cqui ..
As Purtes Conlruluntcs comprometem-se a, se necessário, faci·
pugcm, rmra os navios brasileiros a ''Caderneta de Inscrição c Re·
litur
a cmissuo de vistos de entrada ou de permanência temporária a
gistru" c puru os nu vias romenos o '"carnctul de marinnr".
um representante de armador autorizado, para fins de acompanhaArtigo X
mento du cxccuçfio comercial do presente Convênio.
Artigo XVII
I. Os membros de uma tripulação de um navio pertencendo a
I.
l'ur:l
os
efeitos
do
presente Convênio, entendem-se por
uma Purtc Contrutunte poderão, nu base de um visto correspondente
uutoridade nmríti1nu competente, na República Federativa do Brasil,.
concedido nos documentos previstos no Artigo IX, ficar cm trânsito
Superintendência Nacional da Marinha Mercante
ou permanecer, tc111poruriamcntc, no território da zona municipal
11
do porto de escala da outra Parte Contratante por motivos de ser- s·UNAMAM, do Ministério dos Trdnsportes c, na República
Socinlista du Romi:nia, a Superintendência da Marinha Mercante do .
vi~os, puru cuidur da suúdc ou para outros motivos admitidos pelas
Ministério dus Transportes c Telecomunicações.
uuturidudcs competentes.
2. Se, por illtcraçüo da legislação de alguma das Partes
2. O visto scri1 concedido por um perlodo limitado, pura que os
Coutrat,ultes, for modih~.1dn a competência da autoridade
membros dus tripulações possam voltar ao pais de origem, rccmmurltinw, mcncionuda no inciso I ·deste Artigo, o nome da nova
harcur no seu nuvio ou chegur a um outro porto de embarque.
uuturidadc será comunicado à outra Parte Contratante mediante
Artigo XI
notu diplomrHica.
I. Se um navio de unn1 dns Partes Contratantes naufragar,
ArtiKo XVIII
cnculhar, der i1 pruin ou sofrer qualquer outra avaria nu costa da
uutru Purtc (.'ontrutunte, o navio e a carga gozUrão, no território
I . Cudn Purte Contrutantc poderá solicitar reuniões de consulta
t.lcstu (rltima Purte, dus mesmas vuntugcns c dos meSmos privilégios c entre :1s autoridades murltimns competentes, sobre as disposições c a
uccituràu UI\ mcsmus obriguçõcs concedidas u navios da outra Parte c ·aplicnçuo do presente Convênio, as quais deverão ser iniciadas deni1 sua respectiva curgn. Ao comnnduntc, à tripuluçilo c aos passatro do pruzo de novcntu dius, a contar da dntu da notificação do
geiros, hcm como uo próprio nuvio c suu curgu, scrito dispensadas,
respectivo pedido, e serilo rculizudns no território do Pais ao qual focm <.Juul~lucr tcmpu, ti 1ncsnm ujudu c ussistência que seriam asse·
rem S<lliciludus, a menos que se convenhu de oulru maneira. Essas
gurudus 11 navios da outru Parte, Nenhuma disposição do presente solieit,lções p:m1 consultu deverão ser feitas através dos canais·
llrtigu prcjudicurill]Uai<[UCr rcciamiiÇUO de SII[Valngcm COn1 rciuçào U diplnmítt icos normuis.
qunlc.Jucr ujut.la ou ussistênciu prcstudus ao nuvio, seus passageiros,
2. As autoridades murltimas competentes poderão, também,
tripuluçlln c curgrr.
cmmrnicur-sc dirclurncnte entre si, scju por correspondência ou
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de representantes, para tratar de assuntos cuja importância
não rc<juciru consultas formais c pura avaliar as condições e resultados d:~ aplicaçilo do presente Convônio e promover o seu aperfeiçoamento.

Artigo XIX
I, P;mt a cxccuçiio do presente Convênio, as autoridades
marítimas competentes de ambas as Partes Contratantes concluiruo
um Protocolo adicional a este Convônio.
2. As autoridades murftímas competentes das duas Partes
Contratantes reunír-sc-ão, dentro de noventa dias após a assinatura
deste Convênio com a finalidade de concluir o Protocolo Adicional a
que se refere o item I do presente Artigo.
Artigo XX
O presente Convênio entrará em vigor a partir de noventa dias
da data de comunicação, entre si, pelas Partes Contratantes, por via
di plomútica, de sua ratificação, e terá duração de cinco anos, sendo
rcnovtavcl automaticamente por igual período, a menos que, em
qualquer momento, uma das Partes Contratantes comunique à
outru, com antecc=dência mínima de cento c oitenta dias, o seu desejo
dedenunciá-lo.
Feito em dois exemplares, nos idiomas português e romeno,
ambos os textos igualmente válidos, na cidade de Brasília, aos 5 dias
do 1nês de junho do ano de 1975.
l'clo Governo da República Federativa do Brasil: Antônio F.
A20redo da Silveira.
l'do Governo da República Socialista da Romênia: George
Macovescu.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1975
(N• 24-B/75, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Económica e
Técnica, firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Arábia Saudita, em Jeddah, a Z de abril
de1975.

2. Esse instrumento tem por finalidade promover a coopc·
nu;Uo entre os dois pulses nos cumpos cconômico e técnico, dentro
de um espírito de mútua compreensão. Comprometem-se as Partes
Contratantes a tomarem todas medidas necessárias pura a coopcraçilo em vários campos económicos, de acordo com uma estratégia
combinada de complementariedade entre os dois pulses, particularmente no desenvolvimento e utilizaçilo de recursos, desenvolvimento de indústria ugrlcolns c pesqueiras, desenvolvimento de indústrias munufaturciras e desenvolvimento dos transportes aéreos c
marítimos mediante o estabelecimento de companhias conjuntas c

mistas.
3. Comprometem-se também as Partes Contratantes a promover a cooperaçuo económica e técnica entre as pessoas físicas e jurí·
dicas dos dois países, assim como n estimular os investimentos de
capital de cada Parte no território da outra.
4. Dentro do Acordo, í: criada uma Comissão Mista e Grupos
de Trabalho integrados por representantes das Partes Contratantes.
A Comissão Mista se reunirá alternadamente na Arábia Saudita e no
Brasil, uma vez por ano ou periodicamente, quando foi considerado
necessário realizar consultas e ajustes sobre projetas de desenvolvimento e sobre o procedimento requerido para implementar c
dar continuidade ao Acordo de Cooperação entre os dois países,
5. O presente instrumento constitui uma sólida base para a
busca de uma positiva aproximação entre as economias do Brasil e
du Arábia Saudita, que i: o principal Pais exportador de petróleo do
mundo c o maior fornecedor do produto ao Brasil.
b. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de Mensagem Presidencial para que Vossa Exccli:nciu, se assim houver por bem, encaminhe o texto do Acor·
do de Cooperação Económica e Técnica entre o Brasil e a Arábia
Saudita it aprovação do Poder Legislatil'o.
Aproveito a oportunidade pura renovar a Vossa Excel'ncia, Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito.- S.
P. Guerreiro.
ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONOMICA E
T8CNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DQ BRASIL E O GOVERNO DO REINO
DA ARÁBIA SAUDITA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• fi aprovado o texto do Acordo de Cooperação Econômica c Técnica, firmado entre o Governo da República Federativ~
do Brasil e o Governo da Arábia Saudita, em Jeddah, a 2 de abril de
1915.

Art. 2• Este Decroto Legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N• 188, DE 1975
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, dn Consti·
tuição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se·
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
de Cooperação Econômicn e Técnica, firmado entre n República Fe·
derativa do Brasil c o Reino dn,Arâbin Saudita, em Jeddah, a 2 de
abril de 1975.
Brasília, 26 de junho de 1975.- Ernesto Gcisel.
EXI'OSIÇÀO DE MOTIVOS DPB/ DOP/ DAI/
ARC/ !85/ Kll (B46) (EI4), DE 24 DE JUNHO DE 1975,
DO MINISTi:;RIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente du República.
Senhor Presidente:
Tenho u honra de·submeter à alta apreciaçilo de Vossa Excelên·
cin o texto do Acordo de Cooperaçilo Econômica e Técnica entre o
Brasil c a Arâbiu Sauditu, lirmudo cm Jeddah, u 2 de abril de 1975.

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Arábia Saudita (doravante denominados Partes Contratantes),

Considerunao us relações de amizade existentes entre os dois
Governos e seus povos.
Desejando ampliar e fortalecer essas relações,
Reconhecendo seus interesses comuns em promover e encorajar
o desenvolvimento económico de seus dois países e
Reconhecendo os beneficias decorrentes de uma cooperação
cconõmicu mais estreita.
Convieram no seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes procurarão desenvolver a cooperação
cconômicu c técnica entre seus dois pulses num espírito de mútua
comprc~:nsiio.

Artigo 11
As l'urtes Contrutantes tomarão todas medidas necessârius pura
u coopc,ruçào cm vúrios cumpos económicos, de acordo com uma

cstr<Ucgut combinada de complcmentariedudc entre os dois pufses,
particularmente no desenvolvimento e utilização de recursos dcscn·
~ol~ím7nto de indústrias ugrfcolus. c pesqucirns, dcsenvolvim~nto de
mduslrl.us rnanufuturcirus c Çcsenvolvimcnto dos trunsportcs aéreos

c mttrfl.unos mediante o estabelecimento de companhias conjuntas
e/ou nwitus,

I
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Artigo III
As Partes Contratantes promoverão a cooperação econômicn e
têcnicu entre os cidadãos {inclusive entidadesjurldicás) dos seus dois
pulses de. acordo com as leis e regulamentos vigentes, com ênfase no
cs~abdoctmento de empreendimentos c companhias conjuntos e/ou
mtstos cm lodos os campos, através dos setores públicos e privados
dos dois pafses.

Artigo IV
As Partes Contratantes estimularão Investimentos de capital de
cada Parte no território da outra.

Artigo V
As Partes Contratantes tomarão todas as medidas necessárias
para cstimu.lar a cooperação ti:cnica entre seus países, particular·
~·n~e atraves ~o.intercâm?io de informação cientinca e tecnológica,
~ccmcos estagtartos e peritos. As Partes Contratantes estimularão
tgualm:nte; facilitarão várias formas de cooperação técnica entre
seus dots pa~ses, entidadesjurfdicus e organizações especializadas.

Federal no 1• Simpósio Nacional de Serviço Militar, a realizar-se,
nesta Capital, de 22 a 30 de novembro, esta Presidência, não havcn·
do objcção do Plenário, designa os Senhores Senadores José Lindoso
e Vasconcelos Torres, conforme indicação dos Presidentes das
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacional;
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - A Presidência
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o
Ofício n• S/32, de 1975 {GP n• 697/15, na origem}, encaminhando o
relatório e o parecer prévio sobre as contas do Governo do Distrito
Federal relativas ao exercício financeiro de 1974.
Nos termos do artigo 393 do Regimento Interno, a matéria será
despachada à Comissão do Distrito Federal a lim de ser elaborado o
respectivo projeto de resolução que será apreciado pelas Comissões
de Constituição e Justiça c de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto} - Sobre a mesa
requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 425, DE !975

Artigo VI
A fim de assegurar a execução deste Acordo, as duas Partes Coo·
tratantes concordam em estabelecer uma Comissào Mista e grupos
de trabalho integrados por representantes das Partes Contratantes.
A Comissão se reunirá alternadamente nu Arábia Saudita e no Brasil
uma vez por ano ou periodicamente quando for considerado neces·
súrio realizar consultas e ajustes sobre projetas de desenvolvimento c
sobre o procedimento requerido para implementar e dar continuidade .ao presente Acordo,

Seryhor Presidente.
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo publicado no jornal Q
Comércio de Porto União- SC, sob o titulo "Porto União- 58• dt
Esperança", alusivo ao 58• aniversário de Emancipação do Municl·
pio.
Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1975.- Otalr Becker.

REQUERIMENTO N• 4%6, DE !975
Artigo VII
A~ O presente Acordo entrará em

vigor na data em que as Par·
tes Contratantes se notifiquem que todos os requisitos legais para
sua vigência forem cumpridos.
8 - O presente Acordo permanecerá em vigor por um periodo
de cinco anos renovável por periodos idênticos, a menos que uma
das Partes notifique por escrito a outra Parte de sua intenção de de·
nunciá-lo, com seis meses de antecedência.

C-· No caso de denúncia do presente Acordo, os projetas esta·
bdecidos do acordo com ele permanecerão em execução.
Feito em Jedduh, aos 21·3·1935 H, correspondendo nos dois
dias de abril de 1975, em quatro originais, dois na lingua inglesa c
dois na lingua árabe, e devidamente assinados.
·
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Murlllo
Curgel Valente. ·
Pelo Governo do Reino da Arábia Saudita: Mohammed lbrahln
Massaoud.

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do discurso proferido pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geísel, nu sessão de
encerramento da Convenção da Aliança Renovadora Nacional,
realizada a 21 desetembro de 1975.
Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1975. Portella.

Petrõnlo

REQUERIMENTO N•417, DE !975

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do discurso de posse do Deputado
Francelino Pereira nu Presidência da Aliança Renovadora Nacional,
proferido na sessilo de encerramento da Convençüo do Partido,
realizada u 21 de setembro de 1975.
Saiu das Sessões, em 22 setembro de 1975.- Petrônlo Portella.

(,]., Com/.1sues de Relaçuos E.tterlores e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Mogalhiles Pinto)- O Expediente lido
vai ii publicuçüo. (Pausa.)
Em atendimento ao Aviso n• J3/FA·7 /S, de 9 do corrente,
<tlravés do qutt! Suu Excelência o Senhor Ministro Chefe do Estudo·
'11aior dus Forças Armadus solicita uma rcpresentuçüo do Senado

REQUERIMENTO N• 428, DE 1975
N~s termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a

transcrtç~o: nos Anuis do Senado, do discurso proferido pelo Sena·

dor Pctronto Portellu, na scssilo de encerramento da Convenção Na·
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Deputados.
Sala das Sessões, cm 22 de setembro de 1975. - Lourlval
Baptista.

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
Regimento Interno, os requerimentos serão remetidos ao exame da
Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.

o Decreto ri• 59,820, de 20 de dezembro de 1966, aprovou o
regulamento do Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço. Esta·
beleccu, igualmente, a forma de aplicação dos recursos do Fundo, a
qual deveria atender a três critérios, bdsicos, de garantia real,
correçüo monetária ·c rentabilidade superior ao custo do dinheiro
depositado, inclusive os juros. Quanto à corrcçào monetária, o nrt.
19 desse mesmo decreto estabeleceu que todos os depósitos feitos no

Fundos estariam sujeitos àquela cláusula, "na forma c pelos critérios
adotados pelo Sistema Financeiro de Habitação, cabendo ao BNH
·expedir us necessárias instruções".
.
A exigência de garantir correçiio monetária c juros aos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço decorria evidentemente
do fato de que as contas vinculadas também deveriam sofrer o
mesmo processo, desde que a Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
O·SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco. Pronuncia o 1966, que criou o FGTS, assim o estabelecera, cm seus ans. 3• c 4•.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em função de tudo isso, o referido decreto rcgulamcntador
O Congresso Nacional tem debatido, reiteradas vezes, nesta c na previu a atualização trimestral dos valores das contas vinculadas,
legislatura anterior,.problcmas relacionados com o Banco Nacional pela anexação dos juros c corrcção monetária.
da Habitação - instituição que foi criada, como se sabe, para resolNada mais justo. Se o emprego dos recursos estava sujei!!' à'
ver o angustiante problema de propiciar moradias aos que, dadas as correção monetária c à capitalização dos juros, invers~mcntc, c com
condições do mercado imobiliário, não poderiam chegar a esse obje- toda a justiça, o mesmo cabia fazer em relação aos depósitos
tivo, por não disporem de recursos.
.
. .
existentes cm nome de cada trabalhador.
- ··- Hávia, nitidamente, quando da criação desse instituto, cm sua
De inicio isto vinha sendo feito a contento, de tal modo que o
formulação originária, um claro sentido social, logo a seguir, infeliz· trabalhador, ao retirar, por qualquer dos motivos previstos os dcpó·
mente, desvanecido. j;; que o instituto de correçilo monetária tornava silos feitos em seu nome, recebendo correção monetária c juros,
extremamente dilicil distinguir a política do BNH da de qualquer em- obtinha a justa retribuição,. estabelecida cm lei, dentro da forma e
presa ávida por lucros rápidos c fáceis.
segundo os critérios adotados pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Na verdade a Política Habitacional falhou, mas paradoxal·
Mas sem que esses critérios sofressem qualquer alteração mais
mente o BNH prosperou.
profunda, os depósitos dos trabalhadores Optantes, incxplica·
O número de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro velmcnte, deixaram de receber juros e corrcçilo monetária trimestrais.
Habitacional decresceu de 148,5 mil unidades, em 1973, para 103,6
No entanto, caso o trabalhador queira quitar um financiamento
mil, cm 1974, segundo o relatório do Banco Central do Brasil.
para aquisição de casa própria, obtido junto .ao Sistema Financeiro
Enquanto isso, c segundo a mesma fonte, o Banco Nacional da de Habitação, deverá pagar juros c correçilo monetãria trimestral,
Habitação, que tinha aplicado 4.989 milhões de· cruzeiros em
calculada sobre o pcriodo imediatamente anterior.
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em dezembro de
Silo, portanto, dois pesos c duas medidas. 'Enquanto era manti1973, no mesmo mês de 1974 apresentava um investimento bem
da a redução original do caput do art. 19, do Decreto n• 59.820, de
superior, da ordem de 8.527 milhões de cruzeiros.
1966 sucessivamente os parágrafos foram sendo alterados, retirando
ao tr~balhador a vantagem inicial, qual seja, a de corrcçilo monetária
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Pcimite e capitalização de juros em bases trimestrais.
Assim, o Decreto n• 69.265, de 22 de setembro de 1971, alterou
V. Ex• um aparte?
. 0 § 1• do· Decreto n• 59.820, o qual estabelecia a atualização
trimestral das contas vinculadas. A partir dai os valores passaram a
ser, conforme instruções do BNH, atualizados anualmente.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Tão logo
Posteriormente, o Decreto n• 71.636, d~ 29 de dezembro de
desenvolva mais meu raciocínio.
1972, alterou o § 2• daquele mesmo Decreto n• 59.820, ~esta feita
A prosperidade do BNH não está baseada apenas na obtenção causando uma distorção gravíssima, conforme veremos ad1antc - c
de recursos por intermédio da correção monetária c dos juros que co- que é, na verdade, o núcleo do nosso pronunciamento nesta tarde.
bra nos financiamentos c refinanciamentos que promove. Há mais,
B que ficou determinado, pela alteração, que "os juros c
desde que o BN H é o gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Ser· corrcçiio monetária serão calculados sobre o saldo existente no
viço, a partir da criação deste, pela Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
último dia do ano anterior, deduzidos os saques ocorridos no ano".
1966.
Ordens de serviço do BNH, posteriormente, estabeleceram a
Nesse campo, vários aspectos têm sido examinados, inclusive
forma definitiva de ser realizada a opcraçilo. A interpretação dos
desta tribuna parlamentar.
decretos que já haviam prejudicado os tra~alhadorcs .optantes pelo
Proponho-me, hoje, versar um ou dois aspectos que dizem res:
FGTS, devido à má interpretação da leg1slaçilo bâslca, tornou-se
peito à movimentação do Fundo de Gárantia do Tempo de Serviço ainda pior.
que tem, no BNH, o seu gestor. Enquanto o volume de depósitos
Desse modo, fugiu·se ao espfrito da lei que criou o FGTS, quanaumenta a cada uno, pode-se assinalar que o Banco Nacional da Ha·
do ficou cslllbclecida a correção anual e, mais ainda, o momento cm
bituçüo propiciou o desencadeamento de uma séria distorção, prc· que o crédito deveria ser lançado - apenas no último dia de cada
judicando enormemente os trabalhadores optantes e com vantagens
ano, com juros c correçüo monetária correspondentes ao mesmo ano.
apenas pura o próprio BN H. Isto em relação a um disciplinamento
Se a correção anual c a capitalização anual também desfavor•·
feito, no que tange ao pagamento de juros c correção monctdria, ciam o trubulhador, na hora do saque dos depósitos realizados cm
àqueles que dcverium beneficiar-se quando da liberação do FGTS,
seu nome, o lançamento desses resultados no último dia de cada ano
A questão. ~ d~IÍcuda, e talvez caiba uma breve retrospectiva da ainda tornou mais distorcida a aplicação da lei.
legislação relativa ao FGTS, de tal modo que, ao final, tenhamos
No primeiro caso, mostramos que, com o saque, para quitação
claramente exposta a distorção ora existente, bem assim de que de casa prúpriu, haveria um descompasso entre os critérios.
modo os trabalhadores optantes vêm sendo prejudicados, cm bcncll·
Enquunto o FGTS somente seria corrigido dentro do espaço de um
cio do Banco Nacional du liubitução,
uno, o suldo devedor da casa própria o é a cada trimestre. Num ano
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como o do 1974, cm que u inOuçi\o atingiu a uproximudumente 35%,
o trabalhador cstnriu sendo deséoiÍtado disso ao receber o valor
depositado no Fundo, sondo obrigado u pugar, doutru purte, idêntico valor, cuso fizesse u quitação no último trimestre do ano. Com
isso estaria pagando, na práticu, 70% a mais, aproximadamente.
O lunçumcnto dos juros c carroção monetária no último dia do
uno, no caso do recebimento do FGTS, pode ser visto a partir de um
outro exemplo. Exemplo esse, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que
demonstra o absurdo do disciplinumento atualmentc vigorante.
Assim, digamos que o trabalhador tenha sido empregado a 3 de
junciro de 1973 c que tenha sido despedido u 3 de janeiro de 1975,
êpoca cm que foi receber o FGTS depositdo em seu nome.
Estamos acostumados u pensar que teria direi\O a juros e corrcçilo monetária correspondcrtte a dois anos. No entanto, pela
interprctnçào errónea do BNH ao texto legal, com base nos decretos
que deveriam regulamentar a matéria,· mas que a subverteram. o
t1·abalhador apenas recebe um ano de correçào e juros, portanto a
metade do que deveria obter na realidade. Trabalhou dois anos,
recolheu o FGTS durante dois anos, mas vai receber juros e correção
monetária de apenas um uno, isto é, a mct8dc a que, por justiça, deve·
ria ter direito.
úm outro exemplo ainda i: mais grave. Digamos que o trabalhador tenha ingressado no emprego no mesmo dia 3 de janeiro de
1973, c que tenha sido despedido, sem justa causa, a 29 de dezembro
de 1974; portanto, praticamente dois anos, menos cinco dias.
Pcnsariamos que o trabalhador teria direito a dois anos de corrcçiio
monct(tria e u dois anos de juros. Puro engano, pois, segundo a
interpretação do BNH, apenas cabe ao trabalhador receber os
depósitos cxistt:ntes cm seu nome, sem juros e correção monetâria nenhum juro, nenhuma correção monetária -embora tenha, praticamente, trabalhado dois anos, recolhendo o seu FGTS.
Quer dizer, a lei que criou o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço foi subvertida pelo BN H, graças aos decretos rcgulamentadorcs que, dessa forma, como que burlaram, na prática, o próprio
espírito da lei que disciplinou o FGTS.
·
O que tem ocorrido por todo este Pais? Milhares de trabalhadores tom sido, nu verdade, lesados pelo BNH, através desse

i
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mecanismo, numa forma de enriquecimento sem causa, de
enriquecimento ilícito, que contrasta com a intenção inicial da
legislação.
Concedo, agora, o aparte ao nobre Líder da ARENA, já que
desenvolvi o tema central do meu pronunciamento.
O Sr. Eurlc:o Rezende (ARENA- Espírito Santo)- O que obriga V. Ex•, pela demora na concessão c pela tese que aborda, a me
conced~r també:m correçüo monetária para meu aparte.

I
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- V, Ex•
vai eontruriar, então, a orientação do BNH, que burla essa corrcçilo
e cssesj uros até, às vezes, por dois anos ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espfrlto Santo ) - Mas
procurarei me situar melhor na habitação do substancioso discurso
do V. Ex• Apenus, para salientar e enfatizar um aspecto preliminar,
concessa vcnia, de facciosismo de seu discurso: V, E~• começa por
·criticar n Política Habitacional do Governo, fazendo um confronto
entre 1973 c 1974, quando, pura que V, Ex• pudesse produzir um
documento mais sério pura os Anais da Casa, deveria fazer o confronto de 1964 em diante, Isso por si só evidencia não a isenção, mas
o dirigismo oposicionista do discurso de V. Ex• Por outro lado, V.
Ex• ciuma, de maneira simplista, contra a correção monetdriu,
achando que o BNH está com ela se enriquecendo. Ora, V. Ex• subc
que correçüo monetária - e niio sou economista - não enriquece
ninguém; nilo enriquece nem empobrece; tecnicumcntc, pelo menos;
é um mecanismo de resguardo do valor da moeda, pura que ela nilo
se deteriore, obviamente, nos desvilos da inOação. Se V, Ex• reconhcêc- c todos nós reconhecemos- que o BNH tem poupanças
opulentas, que é um órgão rico, então não há necessidade pura o
pessimismo de V, Ex• Pior seria se V. Ex• dissesse que o BNH estava

J'alido, pois ui niio haveria solução para a Politica Habitacional.
Rcnlmcnte, todos nós reconhecemos que a Politica Habitacional do
Governo, de modo geral, é heróica, pois, cm condições normais de
julgamento, ela hít de merecer o aplauso, porque foi. algo de novo
quc se fez, ncsh: Puís, criando-se até um estado d'nlma. Mas a
cxccuçiio de um plano tiio grande, obviamente - e se V, Ex• um dia
J'or Governador de Pernambuco verificar.\ que os planos nunca serão
perenes - u execução de um plano, repito, vai revelando as
demasias, as omissões c as deflciôncias. Então, muitas alterações já
foram feitas, inclusive no comportamento da correçào monetária.
Ainda há pouco tempo o Governo do Presidente Geisel, retirou 50%
do índice da eorreçiio monetária. Estou usando a "corrcçào
monetária" no tempo, pois V. Ex• demorou em conccder.. mc o
upurlc:
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco) -Como o
trabalhador gostaria que aquela que o beneficia fosse tão liberal
quanto u que V. Ex• está concedendo agora ...
. O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espfrllo Santo) - Houve
aquilo que V. Ex• niio disse, nem sei se irá dizê-lo, por isso quero
fa1.ê-lo em aparte. Há poucos dias, o BNH reduziu em 50% o indice
da corrcçiio monetária na área do PLANHAP. Repito, não. sei se
V. Ex• irá dizer isso, se é do seu paladar ou da sua conveniência,
mas, cm resumo, í: o seguinte, nobre Senador Marcos Freire: a politi ..
ca habitacíonul do Governo, de modo global, está certa; há necessidadc de correÇõcs, como existe esta necessidade cm todos os planos,
niio só no Brasil como cm todo o mundo; há necessidade de correçõcs nos partidos políticos, em todo esse campo. A correção técnica é:
uma constante, cm busca do aperfeiçoamento de mecanismos e de sis.temas, Em resumo: quando V. Ex• diz que o BNH tem muito dinheiro, trunqUilíza a ARENA, porque a solução existe parcialmente e
tende pura existir em termos de totalidade.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)·- Na verdade, o problema não é saber se a constatação dos recursos vultosos
do BN H tranqUiliza a ARENA. Há, sim, uma preocupação muito
muior: a de tranqUilizar o trabalhador, advertindo o Governo de que
não é justo, nem legitimo, que as arcas do BNH estejam recheadas à
custa de recursos que, por direito, cabem ao trabalhador.
Já disse c repito: há várias facetas a serem abordadas no Programa Habitacional do Governo, que, como política surgida pata resolver o problema da casa popular, só merece elogios. Mas, infelizmente, ela tem apresentado aspectos negativos, objeto, inclusive; 'de
pronunciamentos vários nesta Casa, na Câmara dos Deputados, na ·
aluai como nu legislatura pretê:rita.
floje, niio vim à•tribuna parlamentar sequer para analisar o instituto, em si, da correçiio monetária. Aliâs, não disse coisa alguma
que pudesse fazer o Senador Eurico Rezende concluir que estou elamundo cOntra u correção monetária, instituto que visaria, de fato,
evitar a deterioração da moeda. Nem sei, por outro ludo, onde
S. E~• foi encontrar pessimismo nas colocações que venho fazendo.
Estou, apenas, propondo-me a analisar aquele mecanismo através do
quul se libera o FGTS, muitas vezes prejudicando uma parte legitima
que porlence uo trabalhador. Aqui também estou sem nenhum dirigismo oposicionista, sem nenhum passionalismo, apenas para fazer
uquilo que o Líder da ARENA disse ser necessârio·fazer: corrcções
ti:cnieus. Estou analisando um daqueles aspectos que nos parece vulnerável, e inclusive mostrar que há como sanar o que deve ser sanado. Na verdade, a finalidade nossa, discutindo problemas como
esses, de base eminentemente técnica, nilo deve ser a de nos colocar,
uqui, contra Governo ou u favor de Governo. Por isso, nilo tive a
preocupuçuo de estar buscando os passiveis resultados ao longo de
umu di:cuda. Nilo! Se fiz o cotejo entre 1973 e 1974, no que dizia res·
peito u unidades construidus, foi pura mostrar que, nesse mesmo período, o BNH investiu, quusc que de maneira exagerada, nas Obrigações l~cujastúvcis do Tesouro Nacional. Como mostramos, passou
de quutro bilhões, novecentos e oitenta c nove milhões pura oito bi-
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truídus.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V, Ex• um
apurte'!
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - Se
citamos exemplos, anteriormente referidos, foi cxatamontc para
mostrar que, enquanto isso se dá, podem ocorrer- c que na verdade
tom ocorrido - episódios de pessoas que, trabalhando meses c anos
a fio, duruntc dez, onze, doze meses, ou um ano, até dois anos,
muitas vezes quando' vão retirar o FGTS são como que burlados no
recebimento de juros c correção monetária a que teriam direito.
Concedo o aparte ao nobre Senador Osircs Teixeira.

O SR. MARCOS FREIRE (MDD - Pernambuco) - Serei
.extremamente honrado com todos os apartes.
A justificativa do ilustre Líder Osircs Teixeira para o aumento
das aplicações do BNH em Obrigações Reajusttlveis do Tesouro Nacional talvez constitua um grande libelo contra a própria Política
Habitueional: num País como o nosso, milhões de famílias sem teto,
c, se procedente a justificativa, o BNH nilo teria condições de aplicar
nus moradias populares, porque, no final das contas, há decréscimo e
falta de compradores ...
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - Gol,s) - Sobre a falta de
compradores, Excelência, o BNH não ó o culpado.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Sabemos
que há falta de moradias para milhões de brasileiros. Se se tem que
diminuir o número de unidades construídas de um ano para o outro,
por falta de compradores, há algo errado na Política Habitacional do'
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- Golis)- Nobre Senador, na Governo.
verdade, V. Ex• truta seriamente o problema da correçilo monetária
O Sr. Óslres Teixeira (ARENA - Golis) - Ha diminuição de
que é devida pelo BNH ao trabalhador e, por sua vez, cobrada pelo
tomadores de dinheiro para construção de casas, Exceíência.
BNH ao mutuário da casa popular. 1:: eviden\e que a colocaçilo, já
Compradores de casas existem muitos. Faltam organizações capazes
dita por V. Ex•. técnica, do .seu pronunciamento, haverá de ser motide construir, faltam cooperativas, faltam caixas organizadas.~ o que
vo de um discurso meu, ainda esta semana, no sentido de analisá-la
falta: V, Ex•, preocupado em resolver o problema de hr bitações,
c, evidentemente, concordar com aquilo que é correto c tentar discorentende
que esse problema não é privilégio do MDB, c sim.
dar daquilo que não o é. Todavia, de princípio, hã de se fazer tãopreocupação de todos os representantes do povo. Ca~e a V. Ex• orgasomente uma colocação: V. Ex• clama contra o niiO·pagamento, por
parte do BNii, da correçiio monetâria devida ao trabalhador.· nizar, no seu Estudo - como outros interessados devem fazer em
V Ex•, então, concorda em que os recursos possuídos pelo BNH Goiás, que está muito carente, c em outros Estados - empresas
têm um custo, custo esse que é de juros e·correção monetária. Se capuzes de tomar os recursos do BNH.
V. Ex• ,clama pelo trabalhador, quando o BNH lhe paga, e, segundo
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)·- Sr. PresiV. Ex• afirma, deixa de cotar a correção monetâria trimestral, deixa dente, tenho a certeza de que V. Ex• serã liberal com relação ao meu
de cotar em seu favor os juros, V. Ex• haverá de concluir pelo menos, tempo, sobretudo pela importância do assunto tratado. ··
então, com a tese do BNH, quando, ao emprestar seus recursos,
Não estou colocando a matéria cm termos partidârios - jâ o
cobre juros c correção monctâria. Se o seu dinheiro tem um custo disse e repito sem constrangimento. Mas, no fundo, o problema nilo
que, pelas declarações do próprio Presidente do Banco Nacional da é excesso de casas, mas falta de comprador com poder aquisitivo
Habitação, estâ em torno de 5,5%, e os seus empréstimos são pura enfrentar, inclusive, a correção monetária. Não que a correçilo
diferenciados entre Oc 10%, numa proporção ainda maior, ê eviden- monetária não se justifique, mas tertl que ser a!llicada em termos, a
te, nu faixa de interesse social, vale dizer, em habitações de interesse fim de que o õnus não recaia sobre os ombros dos mais fracos .. Que
social, habitações para o trabalhador, iria dar exatamente um pouct~ se crie um mecanismo tal que, resguardando-se os recursos do BNH,
mais talvez do que o índice 5,5%, que é o custo do dinheiro, do :quê· paguem por eles aqueles que possam pagar - e não apenas por si,
resulta aquilo enfatizado pelo nobre Senador Eurico Rezcnde, a. mas por aqueles que não têm condições de fazê-lo.
liqui'dez do Sistema Financeiro de Habitação, a posição sempre
Voltando ao objeto especfnco de meu pronunciamento, tenho
crescente em recursos financeiros do Banco Nacional da l:labitação, em minhas mãos um outro exemplo, esse agora formulado pela
com o objetivo, claramente, de propiciar condições para melhor e própria Coordenação Regional do FGTS, sediada cm Recife, cm 15
mais financiar casas ao povo brasileiro. E- só mais uma retificação, de abril de 1975, respondendo a um trabalhador cadastrado no
se V. Ex• me permite - quando V. Ex• quer condenar o Banco Fundo, tomando por base o Decreto n• 71.6.36/72, que modit'icou o§
Nacional da Habitação, fazendo o cotejo entre 1973 e 1974, e neste 2• do art. 19 do Regulamento do FGTS. Ei-lo: ..
último uno o BNH aplicou mais em letras do Tesouro Nacional do
Com base nu disposição citada damos o seguinte problema:
que em 1973. V. Ex• está fazendo, nada mais nada menos, uma crítiO empregado optante "A" trabalhou em determmadà
ca a todo empresariado brasileiro, estâ fazendo, nada mais nada
empresa no período de março de 1973 a fevereiro de 1975,
menos, uma crítica à capacidade de organização de nossa gente. Ao
tendo sido demitido sem justa causa. Pergunta-se: se o citado
BNH 'intende financiar casas. Os recursos existem. Se nilo hã
empregado
cfetuur o saque de seus depósitos em conta ~in
tomadores pura os recursos do BNH, ó evidente que a única forma
culada do FGTS utó 31 de dezembro de 1975, farâ jus aos juque ele pôde encontrar, para aviltar o dinheiro e, assim, garantir o
ros e correção monetária correspondentes a quais anos? 2• Os
Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, não ludibriando o
saldos
que servirão de base para os créditos de juros c corrctrabalhador brasileiro, foi aplicar aquilo que nilo foi tomado cm.
çilo monetária correspondem u que datas? 3• Fnrtl o emOnriuucõo:s Reajustáveis do Tesouro Nacional.
pregado jus aos créditos de juros c correçilo moncttlria corresO Sr. Orestes Quércfa (MDB- Silo Paulo)'- Senador Marcos
pondentes ao uno de 1975? I• Resposta: o empregado fartljus
Freire, permita-me um rápido aparte.' Anteriormente, jtl o solicitara.
aos créditos de juros e correçilo monettlria correspondentes
Talvez V. Ex• tenha-se enganado e concedido ao Senador Osires
uprnu" uo uno de 1974.
.....
T~:ixciru.
Justificativa: De acordo com o dispoSIIJ,VO legal. acin••.
citado, ln casu considerando-se que o ano a que corresponO SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Desculpede os juros e corrcçilo monetâria é. 1974, o ai10, anterior 1:
mo, Senador Orestes Quêrciu. Logo mais adiante durei o aparte a V.
1973. Os créditos correspondentes silo efetuados aplicando-se
Ex•, embora lcmbru~do aos companheiros que meu tempo ó muito
,os fndiccs baixudo pelo BNH sobre ~·saldo exis!_ente cm
exíguo cu mutériu. importuntc.
31-12· 73. Caso o ctnprêgÍtdo nilo efctuou qualquer saque
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Dahla) - Há mais Senadores
:duruntc olmo de 1974, pura sC'fuzer o cálculo n~n ê feita qual,
esperando por um aparte.
quer dcdu,iio.
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2• Resposto: somente o saldo existente em 31·12-73.
vinte e três inescs, recebe nove. E pode até ocorrer, como um
3• Resposta: nilo furá jus nos créditotde juros c correção daqueles exemplos aqui especulativos; de trabalhar praticamente os
monetária correspondentes ao uno de 1975.
vinte e quatro meses e nilo receber um tostão de juros nem de
Justificativa: de acordo com o dispositivo citado o cál· corrcção monetária.
cuJo dos juros e correçilo monetária relativo ao ano de 1975 é
Nu verdade, está havendo uma diferença: ado que deveria ser
efetuado com base no saldo existente no último dio do uno pago ao trabolhador e não o é, e de que o BN H assenhoreia·se. De
anterior (31·12· 74) deduzidos os saques efctuados durante o ·fato, está sendo beneficiado, mas beneficiando-se ilegitimamente ano (1975). Se õ empregado efetua o saque do total da conta, coisa que está a merecer reparos.
após a dedução do referido saque, o saldo cm 31-12·74 é nulo
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - Ceará)- V. Ex• permite um
ou negativo c consequentemente não há o que creditar no
aparte?
ano de 1975.
Exemplo:
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) Para con·
Saldo cm 31·12-74 =3.000,00
cluir, Sr. Presidente, é o último aparte. Depois terminarei o meu pro·
Saque em junho/75 =3.500,00
nunciamcnto.
(3.000 • 3.500,00) x coeficiente
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA - Ceará) - V. Ex•, como
3.000.00. 3.500,00 =. 500,00
nordestino,
deve ser um cultor das promessas: fazi:-lns e cumpri-las.
Pcl~ exposto, cumpre-nos informar a V. Si que a orienta·
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- V. Ex•
ção dada a V. S• pelo Banco dq Nordeste do Brasil S(A foi
nos termos precisos da legislação cm vigor. Para que o tem toda razão.
empregado faça jus aos juros c correção monetária relativos
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -Ceará) -Assim· sendo, Sr.
ao ano de 1975 é necessário que o saque só seja efctuado a Senador, planejamento significa algo que não é rígido, que se adapta
partir de janeiro de 1976.
às condições, que se adapta à conduta do combate, se V. Ex• permite
Quer dizer, mesmo que o saque seja a 31 de dezembro de 1975, o que o termo seja empregado. Antes não havia nada; hoje há o Plano
empregado não tem direitO" aos juros c corrcção monetária relativos a Nacional da Habitação Popular, que pode ter seus erros, seus senões,
e que estão sendo corrigidos paulatinamente.
este ano.
O SR, PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Participo a V. Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - Espero
que o seu tempo já se esgotou.
que o sejam o mais breve possfvel, Excelência.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - Peço a
O Sr. Vfrgnlo Távora (ARENA - Ceará) - O Vice-Lídcr do
liberalidade da Presidência, para ver se esgoto o meu discurso.
Partido de V. Ex• diz que o Líder ,da ARENA, encarregado da de·
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Então, V. Ex• não fesa dos assuntos econõmico-financeiros do Governo, gosta de fazer
suspense. Mas o que vamos dizer a V. Ex• não é tão surpresa assim,
pode mais receber: apartes, c peço termine o discurso.
·
já que várias folhas da imprensa brasileira a anunciaram. O Senhor
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Tentarei Presidente da República, ciente de alguns dos casos como os que
fazê-io, somente peço licença à Presidência para diu um aparte ao
V. Ex• cita - e são casos excepcionais, nos limites do tempo Scnado'r Orestes Quércia, involuntariamente preterido em relação a está estudando, e vai justame~te, já podemos adianiar a V. Ex•,
outro apnrteantc.
voltar a correção do FGTS a ser trimestral. Agora, não pode passar
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA - Ceará) - Está V. Ex• sendo cm julgado- e, sobre este assunto, teremos oportunidade de nos ins·
crever para, no futuro, com dados, apresentar a V. Ex• a verdadeira
parcial. Fomos hã muito mais tempo.
posição do problema - o aparte do eminente Senador por São
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - Ouvirei
Paulo, que' só a paixão poderia produzir. Nilo, ninguóm aqui
também it. Ex• com toda satisfação.
afirmou, durante todo o tempo em que exercemos esta Liderança,
O Sr. Orestes Quérc[a (MDB- Sio Paulo) - Em novembro que tudo está num mar de rosas. Não. Apresentamos dados, damos
do ano passado, quando um decreto do Governo deu algumas van· as justificativas, convidamos a Oposição p~ra av~riguar "'os dado_s
tagcns aos adquirentes de casas do BNH, o próprio BNH levou em que fornecemos correspondem àquilo que ela julga verdade, e sobre
conta esse aspecto que constitui o núcleo central c bem levantado do estes dados discutimos. r; isso que prometemos fazer a V. Ex• .
discurso de V. Ex•, c que os nobres Senadores da ARENA tc~tam
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Agradeço
esquecê-lo nos seus apartes. Parece que V. Ex• fala latim e eles, o aparte do nobre lfder·dn ARENA, Senador Virgílio Távora, que
gregos. V. Ex• trata de um assunto; eles pedem apartes, que são vem mostrar à Casa que, evidentemente, são procedentes as
uqueln repetição constante de que tudo vai bem, tudo está ótimo.
considerações que estamos fazendo, o que evidencia que o próprio
Na realidade, se esquivam num assunto crucial, que é o núcleo Governo, a esta altura, reconhece que não foi bein pensado a nlte·
do discurso de V. Ex•. O próprio BNH reconhece que se apropria ração feita no mecanismo anterior, que implicava em corrcção tri·
indebitamente do dinheiro do trabalhador. Pelo decreto de mestral e passou à anual. Agora o Executivo deve estar reconhecen·
novembro do ano passado, quando o BNH deu algumas vantagens do o equívoco, ou o erro, ou os inconv,cnicntcs desse novo mecanis·
aos trabalhadores, levou-se em conta este enriquecimento illcito com mo, quando, segundo V. Ex•, estaria disposto a retornar àquela con·
dinheiro do trabalhador, isto é, fez-se cortesia com o chapéu alheio, tagem trimestral. r; o que se deduz.
fez:se cortesia aos trabalhadores com o dinheiro do próprio trabaO Sr. VirgRio Távora (ARENA- Ceará)- Nilo se deduz niio,
lhador. Parabenizo o nobre Colega pelo aspecto bastante importante
ó isso. r; a correçilo de procedimento que o Governo nunca deixou de
que V. Ex• levanta neste instante.
fazer.
,
O SR, .MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - O seu
O SR, MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco) - Então,
apnrte trnz uma grande contribuição ao nosso pronunciamento. O
exemplo aqui citado, exemplo oficial, comprova o ubsurdo, compro· estou muito satisfeito, Otimo. Acho muito válido que V. Ex• reco·
va a verdadeira subversão da lei, que foge no espirita do estatuto nheçn, sem disfarces, n necessidnde dessa correçilo. Hã mérito nesse
reconhecimento.
legal que criou a correção monetária em relaçilo no FGTS .
. Trocando em miúdos aquele exemplo oficinl: vimos que quem
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- Em suma, dizemos:
trabalhou de março de 1973 a fevereiro de 1975, portanto durante o que V. Ex• estlt dizendo, podemos ati: adiantnr, nesta semana ou
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umpamndo casos esses que são excepcionais, porque V. Ex• cita os
casos cxccpcion~lis,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco} corrcçiio trimcstrul só scrá para os excepcionais?
·

A

O Sr. VirgOioTávora (ARENA- Ceará)- Não. Estamos mos
trando u V. Ex• que em casos excepcionais, como esses que V. Ex•
apresentou. inegavelmente há uma distorção e o Governo, ciente ole
que é preciso fazer justiça a tudo e a todos, procura, voltando à
correção trimestral, fazer aquilo que V. Ex• estâ solicitando, mas
que por ele jú está decidido.

o

Sr. Eurico Rezende (ARENA chovendo no molhado.

Espirlto Santo} -

Está

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pernambuco)- Ótimo!
Isso prova, exatamente, que houve um desvio não bem sucedido na
Política Habitacional do Governo. Mas isso não pode ficar assim,
porque com essa revisão, o Governo reconhece, necessariamente,
quejii houve, nessa altura, milhares de prejudicados. Então, é neces·
sário que nessa rctificação de rumos o Governo vâ sanar os prejuízos
causados ao trabalhador brasileiro. Porque, na verdade, a interpreta·
çüo viciosa que o BN H vinha dando -amparado cm decretos que,
também, viciosamente interpretaram erroneamente a legislação prejudicou enormemente milhares de trabalhadores de todo o País.
Essa situação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, veio a se tornar
mais ~:vidente: ainda, como que subiu à tona com mais ênfase, agora
no meu Estado, em face da liberação do FGTS para os flagelados
das enchentes ocorridas no Nordeste.
Tenho aqui, Sr. Presidente, inúmeras cartas e telegramas de atin·
gidos pelas enchentes. Eles ati: se entusiasmaram com a liberação do
FGTS, embora essa liberação- como já tive oportunidade de dizer
i1 C:ISa - representasse a perda daquele patrimônio constituído a
duras penas. De qualquer forma, com as suas casas invadidas, o seu
patrimônio destruído, a liberação do FGTS vinha como que
desafogá-los das águas das enchentes, uma vez que não se lhes ofcre·
ciurn ujuda mais cfctiva.
Quando muitos desses homens foram à Caixa Econômica,
souberam que;: iam tirar as su~s parcas ecOnomias sem um tostão de
juros e sem um tostão de correção monetária. Aqui estão várias car·
tas, tc:lc:grarna~. reclamando essa situação,
fi necessário que, pelo menos, estes casos sejam considerados
também excepcionais, desde que foram buscar o FGTS cm dccorrên·
cia de situação excepcional.
O próprio Diário de Pernambuco; por exemplo, cm 5 de agosto,
informava:
"O Engenheiro Zacarias Cavalcanti, em contato com o
colunista, informa sobre os prejuízos que os trabalhadores do
Recife e dos outros Municípios atingidos pelas recentes
inundações vão ter, com u retirada de seus recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, (FGTS). Ele calcula que as
perdas serão em torno de 30%, pois os juros e correçiio
monetúriu devidos no exercício de 74 só seriam calculados,
pela sistemática bancúriu de guarda do FGTS, em' 31 de
dezembro de 75. Ati: lú, os depósitos serão mínimos (apenas
do 21• semestre de 75). Sugere que o Governo, utrav1:s do Ban·
co Nacional du Habitação, autorize aos Bancos, cm carátcr
excepcional, a fazer o cálculo do juros e corrcçi\o monetária
devidos no exercício de 74 no exato momento cm que os
tmhulhadores forem retirar o seu FGTS, nos próximos dias.
Zacarias Cavalcanti trabalha na Compcsa e mostra-se
preocupado com o esvaziamento do FGTS como patrimônio
l'umiliar dos trabalhadores de Pernambuco, vítimas dus
recentes inundações o quo tiveram o seu patrimônio completa
llU purchilmcntc dcstrufdo."

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - Plaui} - Permite V. Ex•' um
upurte'!

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pernambuco) - Lamento
muito, nobre Senudor, porque cu gostaria, inclusive, de ouvir a
colaboraçiío de V. Ex•, mas tenho que atender às já múltiplas ad·
verténcias do Sr. Presidente c fazer a opçi\o entre aquilo que ainda
preciso dizer e aquilo que gostaria imensamente de ouvir de V. Ex•
Espero que, inclusive usando o tempo da Liderança, o ilustre colega
possa fazi:·lo, postcri~ente, para deleit~.dc toda Casa.
Tenho aqui um outro recorte do Diário de Pernambuco, do dia
13 de agosto, em que o Sr. Delegado Regional do BNH cm
Pernambuco reconhece que no caso atual
"os que retirarem seus depósitos terão prejuízos, pois
sobre os recursos de cadu um não incidiram juros c corrcçi\o
monetária correspondentes ao exercício de 1974 c aos oito
meses deste ano."
1:: o próprio Presidente do BNH, cm Pernambuco- repita-seque proclama isso. Portanto, aqueles que foram atingidos vão perder
juros e corrcção monetária de um ano c oito meses em suas economias, levando-se em conta a atual sistemática exigida por aquele
órgão:
Sr. Presidente, muitas outras coisas diria, mas não vou abusar
do tempo que V. Ex•, tão liberalmente, me concedeu.
Apenas, para concluir, direi ainda que este aspecto da Política
Habitacional, no que se rc[eré à liberação do FGTS,já foi, inclusive,
objeto da sentença judicial que tenho cm mãos. Se tempo tivesse,
raria algumas considerações sobre a sentença prolatada no Mandado
de Segurança n• 6.329, cujo;.impctrantc é o Sr. Artur Pacheco c
impetrado, o Presidente do· BNH, onde ê reconhecido o abuso
cometido, segundo palavra~ do próprio Juiz, na sua sentença. Trata·
se de uma autoridade insuspeita, que não ê Governo c nem é Oposi·
ção. fi o Poder que julga os direitos lesados dos indivíduos, onde,
segundo ele, o "absurdo" .é patente. Está escrito lpsls lltterls na
sentença a que me refiro. Vejamos alguns trechos:

................................ ' ................... .

Conforme o art. 14 da Lei n• 5.107/1966,
"O BNH restituirá ao Fundo, acrescido doa juros e da
oorreçio monetária, o montante das aplicações de que trata o
art. 13." (grifei)
,·
Em outras palavras: as aplicações feitas no SFH devem
ser restituídas aos empregados com juros e Corrcção Monctâ·
ria sempre (o FGTS não tem qualquer personalidade jurídi·
ca, truta·se de conjunto' ele contas dos empregados optantes c
dos empregadores - relativamente aos não optantes - c
ainda de certos valoies geridos pelo BNH}.
E o problema se resume no seguinte: uma Ve>: que sem·
pre deverão ser creditados juros e corrcçilo monetária nas
contas do FGTS, ex vi leais (o art. 14 acima referido), se não
houver saldo nu conta no último dia do ano anterior, como
proceder (pois, se o saldo existe, desaparece a questão}?
Calculur juros e correçiio monctâria é mero ato mecàni·
co (no sentido vulgar, pode ser designado como ato "adminis·
trutivo"). Mus u forma como calcular, como proceder ao ato
deve ser conforme a previsão legal - pouco importa que o
cálculo seju unuul ou semestral, o decisivo é que, cm ncnhu·
mu hipótese, fuce uo disposto na lei, é possível deixar de
proceder uo cálculo, deixar de creditar juros c correçilo
monetária.
Ocorrendo o cuso cm que o empregado ni\o tinha saldo
nu sua contu no último dia do uno anterior e que utilize o
dinheiro depositado untes do último dia do ano seguinte, o
cálculo e o crédito dos juros e da corrcção monetâria dcvcrilo
ser antecipados pura 11 dutu duquclu utilização, tomando-se
como base d,e cálculo o saldo existente inicialmente nu conta.

.. ' ........ '·.··'' .. '' ..... '' ... '' ..... .

l

i

-485Com u fui tu de crédito de juros e corrcçilo monetária cm '
certas e determinadas situações, como a do impcirantc,/
ocorre um enriquecimento ilfcito, sem causa, do BNH, por
faltar a necessária previsão legal.
E isto porque:
I) o BNH recebe dos agentes e dos mutuários importâncias com juros e correçiio monetária; se também não os crcdi-1
ta nus contas no FGTS dos empregados, fica cm seu poder
com quantias que não são suas, pois obrigatoriamente aquelas contas rendem juros e correçiio monetãria (art. 14, Lei n•
5.107/1966);
2) o BN H estaria recebendo, pelos serviços de "gestor"
do FGTS, uma contraprestaçilo maior do que a prevista cm
lei (urt. 15, Lei n• 5.107/1966).
·

I

...........
················ ;·, ·······················
· Recebendo juros e correÇão monetãria pehis "aplicàÇões ·

de um dinheiro que não é seu, mas sim do empregado, se não
creditá-los nas contas vinculádus do FGTS, "aquelas quan-''
tias permanecem com o BNH, cin detrimento do empregado
-nunca será demais lembrar -titular do direito. O absurdo
é potente: lodos poeam ·e recebem com juros e correçio monetA·
rio, menos os empresodos na sltuaçio do lmpetrante, ficando
tais importâncias com o BNH sem qualquer prevlsio lesai .
eSpecífica (e nem se argumente com 1tcontas gráficas", pois
"graficamente" o BNH recebe juros e correção monetâria,
mas não os paga "graficamente" a certos empregados). Não
é possível dar guarida a tal absurdo.
'

' • • • • : •• o • :
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Seria absurdo desviar a norma de sua finalidade, mera~
mente burocrática, para prejudicar os ·empregados na situação do impetrante. A economia nas operações bancárias não
pode ir uo ponto de lesar aqueles empregados, privados da
atualização de suas contas. Não pode, nem precisa. Basta
que, cm casos idênticos aos do impctrantc, o banco de·
posití~tio antecipe o cálculo da corréçiio monctãria, atualizando-sc a conta c pagando-se aos empregados as importâncias
também a\uaiizadas.
Os interesses dos bancos devem, podem c pre~isam ser
conciliados com os interesses (e os direitos) dos empregados,
A razão do ser da ordem jurídica í:, exatamentc, a conciliação
entre direitos diferentes.

I

I

..............................................

Se, de todos, o BN H recebe correção monctãria, se não
creditá-lu aos empregados, estâ enriquocendo iÚcitamentc,
pois retém quantias sem previsão legal.
,,

....... ···················· ..... ........................ .
·

Não tenho dúvida quanto ao alto significado social da matéria.
Na verdade, milhares de trabalhadores brasileiros, de qualquer nivcl.
sularial, têm sido lesados pelo BNH, fato reconhecido pela Justiça
Cedera!, conrorme ficou evidenciado pelas transcrições acima.
A situução deve ser revista, nilo só a partir de agora, mas também vcrificundo, caso por caso, os saques que, depois de 1972, deixarum de ser corrigidos pelo BNH, pela distorcida interpretação do;
texto legul.
·
Somente assim cessurâ o enriquecimento sem causa do BNH, ·
cm detrimento dos que, tendo aquela autarquia como gestora dos.
seus depósitos, ao retirá-los deixaram de receber o montante devido,
a que tinham direito; tinham direito pela lei c tinham direito pela
própria Justiça! (Multo bem I Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Evandro Carreira- José Esteves- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Fausto Castelo-Branco Petrônio Portclla- Dinartc Mariz- Domício Gondim - Milton
Cabral - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Luiz Viana
- Joãli Calmon- Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres- Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capancma - Itamar
Franco - Orestes Quércia - Orlando Zancaner- Benedito Ferreira - Osircs Teixeira - Accioly Filho - Evelâsio Vieira - Lenoir
Vargas- Paulo Brossard- Tarso Outra.
. O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
comunica ao Plenário que, sem ónus para o Senado c cm atenção ao
Of'ício n• 82, de 4 do corrente, designou, ouvidas as Lideranças, os
Srs. Senadores Vasconcelos Torres e Dirceu Cardoso, para participarem do ciclo de e~tudos sobre problemas do campo psicossocial .·
"0 Homem Brasileiro, Ameaças e Vulnerabilidade",. promovido·
pela Escola Superior de Guerra, a realizar-se no período de 29 de setembro a IOde outubro do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Terminada a Hora
do Expediente, passa-se à
·

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 406, de
1975, de autoria do Senhor Senador Cattete Pinheiro, solici.tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso prorerido pelo Deputado Adalberto Camargo, ao ensejo da instalação da Subcomissão Afro-Brasileira, constituída pela Comissão de Relações EKteriores da Câmara dos
Deputados.
·

A tendência contemporânea é, pois, evitar que 1 desvalori;
zação monetária conduza ao enriquecimento ilicito de quem está obrigado a pagar.
Torna-se claro que a interpretação da autoridade imEm votação o requerimento.
pctruda inverte, sem rundamento legal, esta tendência conOs Srs. Senadores que o aprovam queirum permanecer
temporânea e (mais grave) em prejuízo da palie cconomi:
camente mais Crucu nu relação jurídica (que, cxatamente por sentados. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
essa razão, deve ser mais protegida juridicamente)."
Aliás, u cmcntu da sentença serve, corno umu luva, cm favor do:~
llugclados do Reei re, desde que a liberação. do FGTS, cm face das enchentes, deu-se antes de J 1de dezembro. Assim, diz decisão judicial:
"Rei'.:- Interpretação de normas jurídicas trabalhistas,
cspcciulmcnte do urt. 19, § 2•, do Regulamento do FGTS,
com redução dada pelo Decreto n• 71.636/1972. Quando o
empregado é dispensado untes de 31 de dezembro, o banco
dcpositúrio terú que anteCipar o cálculo de juros c correçào
monctúriu, creditando-os nu conta vinculada no FGTS daquele, embora u 31 de dezembro do uno anterior nilo houvcssl! suldo ncssu."

"EKcelentíssimos Senhores Deputado Flávio Marc!lio, MD
Presidcnto da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, Ministro ltalo Zappa, MD Chefe do Departamento da
Ãrrica, Ãsia e Occ:inia; Ministro Francisco de Assis Gricco, Chefe'
do Depurtumcnto de Cooperação Cultural, Cientifica c Tecnológica;
Ministro Paulo Tarso Flexa de Lima, Chefe do Departamento de
Promoção Comerciul; Embuixador Wladimir Murtinho, MD Sccrctilrio du Educuçuo e Cultura do Distrito Federal, Embaixadores das
nações d'Arricu aqui pmentcs, nobres Dcputudos, meus Senhores,
minhas Scnhorus.

-486Aprovada cm reunião da Comissão de Relações Exteriores considerando o potencial de ambos os mercados, permanecem ainda
de. 28 de agosto próximo findo, instala-se hoje esta Sub- tímidas, carecendo de maior dinamização, E essa atitude está mudancomissão, constituída cm decorrência de requerimento de minha do, os mercados estão se tornando mais agressivos, mediante a coor·
autoriu, compostu dos insignes Deputados Hugo Napolcilo, Marcelo dcnação realista c renovadora de nossos Ministérios da área ecoUnhares, Joaquim Coutinho, Jairo Brum, Adalberto Camargo, Car· nómica c do itamaruti,
los Santos, Pedro Colin, Raimundo Diniz e Padre Nobre, tendo coO Chefe de Estado do Zaire, o eminente Mobutu Sessc Seko,cm
mo objetivo específico o estudo da integração cconômico-cultural magistral pronunciamento perante a Assembléia-Geral dil'i:>NU, cm
afro-brasileira,
4 de outubro de 1973, analisando a política de seu país face os problc·
O Continente Africano ocupa hoje a supcrflcic de 30 milhões de
mas internacionais, dizia, com sábias pnlavras:
quilómetros quadrados, o que corresponde a 22% das terras emersas
"Sempre devemos ter cm mente que o mundo se,encontra·numa
do globo terrestre; habitado por aproximadamente 250 milhões de
encr.uzilhadu. E não estâ mais dividido por idcoiÓgtas, nem mesmo
criaturas humanas (apenas 8% da população mundial), divididas cm
tanto pelas ruças ou pela Geografia Política, mas. pelos meios cconove grupos étnicos principais, que falam mais de 800 idiomas c
nômicos. E é ai que reside hoje o verdadeiro nó das relações entre os
dialetos,
'
países do mundo."
·
Boa parte do potencial económico africano permanece na
Quando defendemos relações cconômicas, o fazemos de for111a
expectativa de seu pleno aproveitamento, apesar da exploração. de
JUSta, com interesse consciente dos participantes, nunca visando a dcseus ex-colonizadores, Todavia, a luta ingente de seu povo continua,
,tcrioração dos termos da troca,
com crescente dinamismo, para suprir suas dificuldades c atingir seus
Dizia, ainda, naquela ocasião, o insigne estadista do ?•ire:
reais objetivos,
"A borracha que n·ós produzimos é menos cara agora do que hã
Os pulses africanos vêm se sublimando através da dor. Seus
·20 anos: enquanto que os pneus que compramos jamais deixaram de
passos são firmes, inabalâvcis c irreversíveis. Enquanto fomentamos
aumentar de preço.
valores espirituáis do homem, constroem uma civilização onde a
O petróleo produzido pelos países em desenvolvimento é mais
espoliação c a exploração tendem a ser erradicadas.
·barato que a âgua mineral produzida pelos países industrializados,
A vida dos povos africanos, cm algumas partes do Continente,
Tudo isso tem como conseqUência o melhoramento consivem sendo ainda pontilhada de humilhações, de lutas desiguais, de
derável do nível de vida dos países industrializados, em detrimento
injustiças. Todavia, pelo espírito de seu povo, pela sua grandeza hu·dos países.cm desenvolvimento.''
mana, pela sua quietude e compreensão dos fatos da realidade · O mundo mostra essa evidência, e o quadro real o demonstra,
contra qualquer tipo de advcrsârio- mantiveram sempre incólumes
Queremos agradecer, nesta oportunidade, a ilustre presença das
sua autenticidade, sua dignidade, suas tradições, sua cultura e sobreautoridades especialmente convidadas para esta solenidade, das
tudo, permanentemente acesa, a chama de sua liberdade,
quais contamos com o constante apoio c colaboração para a conseAssim vêm caminhando e assim continuarão através da Hiscução de nossos objctivos, dentro das dirctrizcs cstabclccida_s para a
tória, de forma inabalãvel e irreversível, em dircção a um desenvolvipolítica externa pelo Governo do insigne Presidente Ernesto Gciscl
mento não apenas m~terial, mas, especialmente, de aproveitamento
de um lado, c do outro, o mesmo interesse c a mesma orientação de
integral das potencialidades do ser humano.
.aproximação cada vez mais forte por parte dós países africanos.
Esta Subcomissão almeja acompanhar o desenrolar alvissarciro
Oportuno, também, é ressaltar as atenções e cooperações do
das jovens nações africanas e, através de relações cada vez mais ilustre Deputado Flâvio Marcflio, digno presidente desta Comissão,
estreitas, juntos, Brasil c África, possam vencer os obstáculos e de seus nobres membros, que têm facultado os meios neccssârios
comuns, visando.ao bcm-estar c o pleno dcscnvolvjqlÇ!ItO de suas para que a Subcomissão atinja suas finalidades, Ressaltamos, ainda,
populações,
a feliz gestão do Embaixador Wladimir Murtinho, quando à frente
Nos últimos anos, o Continente Africano tornou-se centro das do Départamento da Africa~ Ásia c Oceania do Ministério das Re:
atenções mundiais, mormente pelos novos Estados que cstabc· lações Exteriores, a quem rendemos nossos agradecimentos.
le~eram sua independência polftica. Em 194( havia apenas quatro
Excelentíssimos Senhores, resta-nos agora, imbuídos dos
Estados independentes; hoje, já existem quarenta e dois. Em pouco melhores propósitos, iniciar nossos trabalhos, que visam, sobretudo;
tempo, mercê de Deus, todos estarão em igual situação.
a grandeza e a prosperidade comum dos povos afro-brasileiros, jã ·
A Subcomissão que hoje se instala tem, entre outras, as se- ·unidos, no dizer de Câmara Cascudo, "por profundos laços de
sangue e de fraternidade; por cima do Atlântico".
guintes finalidades:
a) a incentivaçào das relações entre o Brasil e os países da
África •. propugnundo pura uma maior aproximação das respectivas
.populações;
b) pesquisa e estudo de problemas inerentes às relações afro·
brasileiras ·nos setores econômico c cultural, sugerindo medidas
concretas para solução de problemas das partes;
e) incrementação do turismo entre o Brasil c aquele Continente,
Os estudos comparativos entre a África c o Brasil ainda estão no
seu inicio. Quase tudo está ainda pura ser elaborado, nos sctores da
investigução científica e humanista - da Geologia à História,
conforme assinalou, cm discurso em terras d'África, o insigne ex·
Ministro Mário Gibson Barbosa, estudos esses essenciais pura o
completo conhecimento dos trópicos daquelas partes du África e do
Brasil voltadas pura o Atlüntico,
Nossas relações étnicas e culturais bem demonstram as reais
possibilidades de maximização de intercâmbio, cuda vez mais cfetivo, constante c indissolúvel. As relações comerciais, entretanto, entre
nós e os pulse• africanos, em que pese os esforços desenvolvidos,

O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) -Item 2:
Votação,1em turno único, do Requerimento n• 408, de
1975, de autoria do Senhor Senador cisires Teixeira, solicitan·
do a transcrição, nos Anuis do Senudo Federal, do editorial
de O Globo de 16 de setembro de !975, sob o tliulo ''Concen·
trncuo Industrial"
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
tados, (Pausa,)
Aprovado,
Scr(i feita a trunscriçilo solicitada.
Concentração Industrial
O Problema da desconccntruçilo económica brasileira volta no
dcbme, no momento em que os Estados menos desenvolvidos, tendo
'praticamente perdido u arma do ICM purn a utração de indústrias,
uindu não encontruram fórmulas substitutivas com que alcunçarem o
mesmo objetivo,

l
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Enquanto a busca está cm curso, com tendência a instituir outra
guerra de inccniivos dentro do nosso quadro de desníveis regionais
de desenvolvimento, valeria indagar se esse deve ser de fato o cami·
nho recomendável ou se nos cumpriria partir para uma politica
nacional de descentralização, perfeitamente definida c lcgfvcl nos
seus critérios rcmancjadorcs.
As Intenções dcsconccntracionárias do Governo existem c se
acham estabelecidas, com a ênfase necessária, no II PND. Além das
intenções, o Governo procura concretamente beneficiar os Estados
periféricos, instalando mecanismos financeiros c pólos de ativação
económica regional. A fusão Guanabara-Estado do Rio constitui
uma nova dimensão de tal estratégia.
Todavia, talvez não se possa diz~r que exista ainda uma politica
de termos globais e integrados, a orientar as implantações indus·
!riais segundo a vocação económica, as condições de infra-estrutura
c outros pontos de apoio de cada-região brasileira. Esse espirita falta, por exemplo, à SUDENE.
A Reportagem do O Globo ouviu sobre o assunto (edição de
domingo último) vozes autorizadas do Paraná, Bahia, Minas c Cca·
rã, recolhendo o testemunho unânime de que a concentração indus·
trial continua a processar-se no Brasil, sendo preciso para corrigi-la
um tratamento federal diferenciado cm ravor das áreas arctadas pelo
dcsequilfbrio. Isso, porém, sem prejuízo dos Estados industrializados
e, particularmente, sem qualquer implicação que perturbe o crescimento da prodigiosa economia paulista, cujo povo tem dado a to·
do o País um exemplo de trabalho digno de ser imitado.
Coube aliãs ao Presidente da Federação das Indústrias de São
Paulo, Sr. Teobaldo de Nigris, dizer ao O Globo a palavra exata: "A
desconcentração industrial não pode significar a eliminação de uma
ãrca de grande capacidade produtiva.- mas sim a incorporação de novos_centros produtores, complementando o que já existe."
~ a mesma idéia que encontraremos cm todos os depoimentos.
Ninguém pretende parar São Paulo, único juiz para decidir quando o
seu gigantismo económico estiver gerando, aqui ou ali, custos sociais
insuportáveis ou dcscconomias. Prctcndc·sc apenas que o resto do
País também cresça, pela criação adequada de outros pólos dinãmi·
cos de riqueza. A difusão do desenvolvimento brasileiro, ao reduzir
as desiguuldadcs regionais de renda c expandir o mercado interno,
acaba sempre por favorecer o parque produtor paulista.
Por tudo isso, há que dar ouvidos ao reclamo das lideranças regionais c de todos aqueles que' desejam ver o. Brasil prosperar sob o
signo do equilfbrio e da homogeneidade.
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O SR. PRESIDENTE (M111lhies Pinto) -Item 3:
Discussão, cm turno único, do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 109,
de 1973 (n• 2.056-C/74, naquela Casa), de autoria do Senhor
Senador Paulo Torres, que "acrescenta parágrafo ao art. 16
da Lei n•. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece nor·
mas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados'', tendo

PARECER fAVORÁVEL, sob n• 349; de 1975, da
Comissão de Constituici\o c Justiça.
Em discussi\o o Substitutivo.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, o substitutivo da
Câmuru a projeto do Senado scrâ considerado série de emendas e vo·
tudo, separadamente, por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens,
cm correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de
requerimento pura votaçilo cm globo ou por grupos de dispositivos,
obedecido o disposto no purúgruf" único do artigo anterior.
Sobre a mesu, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.

I
I
I

~

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 429, DE 1975

Nos termos do urt. 321 do Regimento Interno, requeiro votaçilo
em globo do Substitutivo da Cümura dos Deputados ao Projeto de

Lei do Senado n• 109, de 1973, que acrescenta parilgraro ao Artigo
16 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, ·que estabelece normas
para u conccssilo de assistência judiciária aos necessitados.
Saiu das Sessões, cm 22 de setembro de 1975.- Joaê Llndooo,
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- Passa-se à votação
cm globo do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Paun.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
~o seguinte o substitutivo aprovado

SUBSTITUTIVO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1973
(N• Z.056-B/74, na Câmara dos Deputados)
Acreocenta par,&rafo único ao Artl1o 16 da Lei n• 1.060,
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a
concessio de ISslstêncla judie"ri• aos necesaltados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O Art. 16 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 16.... , .................................. .
Parágrafo único. O instrumento de mandato não será
exigido, quando a parte ror representada cm juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbida, na
forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita,
ressalvados:
· 1) Os atos previstos no Art. 38 do Código de Processo Civil;
b) O requerimento de abertura de inquérito por crime de ação
privada, a proposição de ação penal privada ou o oferecimento de
representação por crime de ação pública condicionada."
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
o SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Item 4:
Discussüo, cm primeiro turno,' do Projeto de Lei do
Senado n• 48, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson
Carneiro,' que "dá nova redação ao art. 225 da Consolidação
das Leis do Trabalho", tendo
PARECERES. sob n•s 98 c 99, de 1975, das Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidudc; c
-de l.e&lslaçio Saciai, ravorãvcl.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti·lo, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votução o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o
çcgundo turno regimental.
~o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 48, DE 1975
Dá nova redaçio ao artigo 225 da CLT
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 'O urtigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho,
uprovuda pelo Decreto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943; passa E
vigorar com u seguinte redaçilo:
·
·
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"Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancârio;
poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito) horas
dií1rias, não excedendo de 40 (quarenta) horas semanais,·
observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho."

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, re·.
vogudas aS disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Maaalhiles Pinto) - Estâ esgotada a·
matéria constante da Ordem do Dia.
Hía oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Sr. Presidente, Srs. Senadores: volto a esta tribuna, mais uma
vez. para fazer rápida análise sobre a situação do Nordeste.
Sr. Presidente, representantes de numerosas gerações já
passaram por esta tribuna, para abordar os problemas nordestinos.
Justiça se nos faça a nós, do Nordeste, que, através dos tempos,
jamais deixamos de estar presentes às discussões c sobretudo às rei·
vindicaçõcs que o Nordeste tem feito cm favor da região c do seu
povo.
Não venho, aqui, tripudiar sobre o subdesenvolvimento do No r·.
deste. mas apenas deixar registrado o meu pensamento, já expressai
em documento, datado de 9 de novembro de 1973 e entregue ao'
Senhor Presidente Ernesto Gciscl, quando Sua Excelência ainda não
tinha tomado posse na Presidência da República. ·
No documento entregue àquele eminente Chefe do Governo,
dizia cu:
"Construímos ao longo do tempo uma estrutura para dar solu·
cão aos chamados problemas do Nordeste, tendo por base o
trinômio: energia, crédito e planejameilto:
a) sem o primeiro- energia do Silo Francisco- nada de posi·
tivo poderia ser disculido sobre o desenvolvimento dessa sofrida
região:
h) com o segundo - Banco do Nordeste -ganhamos mais
uma dus pilnstrns necessárias à construção de sua economia. pois o
Banco foi criado para receber e administrar os recursos oriundos da
União, cuja fonte principal baseava-se no "Fundo das Secas", asse·
gorado pela Constituição;
c) completávamos, com o terceiro- a SUDENE- a meu ver,
a estrutura biiSicu para o encaminhamento racional do desenvolvi·
mento nordestino. ldenlizada para estudar, planejar e assistir tecni·
cu mente u rcgiüo, aos poucos foi-se distanciando da sua finalidade
precípua c i:, hoje, apesar do tempo que teve pura uma demonstração,
dctiv~1 desuu uçUo construtiva, um setor polêmico e em decadência."
"Apcsm disso, reputo-a um instrumento válido e ati: certo
ponto insubstituível para o desenvolvimento da região. Reformulá-lu
c dur·lhc condir,;ões pura orientar e assistir tecnicamente esse descn·
volvimcnto é tnrcfa urgentíssima e imprescindível pura a salvação do
Nordeste.'~

.. Com u rcvogacUo constitucional do uFundo das Secas" e u
criuçào dn Lei que instituiu os incentivos fiscais, através dos artigos
34/18. idéiu importndn du Itália, retirou-se das milos da SUDENE u
iniciativu de planejar. orientar e assistir tecnicamente o desenvolvi·
mento du Região, Os tf:cnicos da suu equipe, conseguidos u duras
. pcnus, viram umu oportunidade de salúrios mais altos e passaram u.
montm escritórios de plunejamento, j(l que tinham facilidade, inclu·
sivc, de ncompanhil·los, uté sua uprovuçào, na rcpurtiçi'lo, à quul
muitos·ulndu se achavam vinculados. Concomituntcmcntc, improvi~
savum-sc escritórios, loculizudos no centro-sul, notudumentc no Rio
c cm São Pmalo. ptl ru cuptaçào de recursos."

"A SUDENE achou por bem limitar cm 7% as despesas com
projetas, captação, etc., dcdu!íveis do total que o investidor deixava·
de pagar no seu Imposto de Renda, com a obrigatoriedade de inves·i
ti r no Nordeste,"
"Junto aos escritórios de captação armou-se um sistema de
corrupçilo que, face à passividade das autoridades, permite que,.
·hoje, grande parte dos recursos seja adquirida na base de 30 a 40%, o
que, no meu julgamento, representa apropriação. indébita ou, em
melhor português: furto. O dinheiro deduzido do Imposto de Renda,:
com obrigatoriedade de emprego no Nordeste, até que se cumpra ó
objetivo da lei, pertence à Nação e, como tal, deveria ser vito c liscali·
zado."
"Se atentarmos pura o fato de que 40% desses recursos ficam cri·
minosamente em mãos dos favorecidos pelo .. lmposto de Renda:
(34/18) c que, dos 60% restantes, 38% são consumidos pelos
subsídios que 'se paga à indústria do centro-sul, através de leis protc·
cionistas, chegamos à triste realidade de que apenas 37,2% restam ao
Norde~tc para promover o seu desenvolvimento. Com isto e depois
disto,. pergunta-se: é possível persistir num erro que já se transforma
em crime?"
"O prof. Gudin. num dos seus magistrais artigos publicados em
O Globo, analisando a situação do Nordeste, condenou enfati·
cu mente o sistema criado para o seu desenvolvimento c, cm apenas.
um período, fulminou quaisquer argumentos que lhe pudessem an··
tepor: "Paga pesados subsídios por tudo que compra c tudo que pro·
duz é negociado aos preços da concorrência internacional."
"Hoje, poderíamos informar a esse grande mestre que a
situação se agravou. Jú não ternos mais liberdade de vender os
nossos produtos aos preços da concorrência internacional, pois o aJ..
godão, produto básico da economia de quatro Estados do Nordeste,
cultivado em menor escala nos demais, teve sua exportação proibida
c conseqUentemente reduzido o seu preço, com a finalidade de ali·
mcntar de matéria-prima a indústria têxtil do centro-sul e lhe propi·
ciar maiores lucros na exportação do manufaturado. Trata-se de
uma lavoura de alto sentido social, pois, nas épocas de semeadura e
colheita, emprega mais de 70% da mão-de-obra disponível pa zona
rural."

"0 sistema de corrupção adotado pela classe empresarial benefi·
ciária dos 34/18 gerou, como não poderia deixar de acontecer, uma.
situação de total irresponsabilidade no sctor dos projetas cm exe·
cução, notadamentc os de origem agropccuâria. Recebendo uma im·
portiincia com dedução de até40% do seu total e sendo obrigado a es·
criturar 100%, seu tomador terá de recorrer, fatalmente, a um falso
processo contábil para justificar o desconto imposto pelas empresas
que, não podendo lançar na sua escrita o produto da barganha, dividom-no entre os seus diretores. Um alto funcionãrio do Governo
contou-me que isso i: um fato comum entre as grandes empresas de
%o Paulo, principalmente as de origem estrangeira."
,
"Forçoso í: reconhecer que, apesar da boa vontade manifestada
pelos governos· da Revolução em relação ao Nordeste, conservamos'
a mosmu filosofia encontrada a 31 de março de 1964, ainda gravada'
por erros que se vêm somando. A seca de 70 mostrou a verdadeira •
face da história e a próxima, que virá fatalmente, chegarli muitipli·i
·cando sofrimentos e desiluções, se até lá mudanças urgentes c subs·
tancinis ni'lo rorem udotudus."
use fizermos um estudo de avaliação entre a economia das duas

regiões- centro-sul e nordeste- chegaremos, estou certo, u conclu-

sões alarmantes. A diferença de poder aquisitivo que se multiplica as·
tronomicumcntc no correr dos dias, re!'rescntu uma constante
ameaça social c umu permanente preocupação com a segurança
nucional c a própria integridade do País. Os marginuis das favelas do
Rio c de São Puulo têm raízes distantes do seu campo de açilo."
"Nem u CXIJgcradu e ousnda promoção ultimamente encontrada
cm todos os jornais, rcvistns, cstucõcs de rádio c televisi\o, conseguiu
modincur o dcsulcnto reinante nus cumndus sociais que, hú cerca de!
12 unos, rccetiium em festu OSIHtigos 34/18."
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"ARA TU -o princiPal c o primeiro pólo beneficiado pelos inExcelcntlssimo Senhor Presidente da República, Sua Excelência já
centivos - começa a se deixar contaminar com o pessimismo rei- teve um ato que corrigiu, em parte, essa distorção que estou de·
nuntc na região, c um dos seus defensores mais entusiastas, o econonunciando. O que se tem notado, agora com testemunho do Prof,
mistu prof, Jniro Simões, em recente trabalho, assim se expressa:
Jairo Simões, da Bahia, é: que muitas empresas btasileiras servem de·
•• Aliás, sob esse aspecto, a escala dos empreendimentos e, conse- "testas de ferro", aos capitais estrangeiros. Em meu Estado, a
qüentemente, os exigentes mercados que eles pretendem atingir,
pretexto de inauguração de uma simples fábrica de confecções, onde
podem explicur que, mais do que a ausência do investidor baiano e j~ existem várias, a titulo de promoção, gastaram milhões de crunordestino. há o predomínio, de fato, do capital estrangeiro, que nos zeiros com aluguéis de aviões c hotéis de luxo entre Natal c João Pes·
chega. geralmente, através de grupos paulistas e guanabarinos,
soa, numa escandalosa afronta a nossa .,.pobreza, Lógico que os reEstima-se, no purticular, que cerca de 60% dos investimentos em
cursos dos incentivos fiscais c os repasses dos Bancos de Desenvolvi·
Amtu encontram-se sob controle de capital estrangeiro (a quarta
mcnto devem ter sido comprometidos. Enquanto isso, várias cmparte dos quais, com os americanos e a quinta parte com os japone- presas locuis, carentes de recursos, estão paralisadas, sem o capital '
ses)."
·
·necessário para conclusão de suas obras.
Prossigo Sr. Presidente na leitura do memorial "Sim! O nosso
"As grandes empresas perderam a cerimônia c começam otimismo não admite uma integração em termos absolutos antes de
quando nuo vendem os incentivos com 40% de desconto- a organizar projetos c invudir o campo de outras atividades, empregando uni
meio século. Não se transforma por milagre uma situação econo·
dinheiro que lhes chega às mãos dado pelo poder público, numa esmicamente caótica, O que se torna necessário é: conquistar a
confiança, a fim de que •ndos possam trabalhar, sabendo que estão
pécie de concorrência com pobres pecuaristas carentes de recursos
construindo uma grande nação, sem preconceitos de raça e sem privipura sobreviverem cm sua atribulada profissão. Ainda recentemente
u Volkswagen anunciou que vai explorar o setor da pecuária: o: légios econômicos."
·dinheiro recebido gratuitamente que lhe vai propiciar maior enrique- -·
.. Creio n~o ser necessário sobrecarregar o Pais·com aumento de
cimento. Teremos, em breve, se não houver u.ma modificação no que
despesas para que se implante definitivamente no Nordeste a verda·
ui cstú, todas as atívidudcs lucrativas onde imperar o 34/18 absor·
deira filosofia para o seu desenvolvimento, Senão vejamos: o primei-.
vidm pelos grandes grupos econômicos do centro-sul do País,"
ro passo é extinguir de vez os tais incentivos fiscais, hoje sinónimo de·
"Apesar desse quadro, creio no Nordeste e na sua integração à corrupção. Verifique-se quanto esses incentivos representam, cm rc.:
dução no Orçamento da União, Excluam-se as fatias retiradas do
economiu nacional. Uma nova política, corajosa e firme, dentro de
umu filosofia de<envolvimentista para a região, nos dará, cm meio
projeto original para turismo, pesca, rcnorcstamcnto, Tran·.
século. o confortador alento de podermos conviver como irmãos, ·sainazônica e PROTERRA. Dado esse balanço cric,se pele>
com os brasileiros nascidos em outras regiões mais ricas, em vez de, Orçamento, com rec'u'rsos iguais, o "Fundo para o Desenvolvimento:
·do Nordeste", depositando trimestralmente, no Banco do Nordeste,;
servi-los. economicamente, como escravos,''
o produto de sua arrecadação. Encarregue-se a SUDENE da:
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- Goiás)- Permite V. Ex• um
elaboração
dos projetas, dando-lhe assistência técnica na sua implan-:
aparte?
'
·
·
tação. Autorize-se o Banco do Nordeste, mediante. orientação da:
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte).....,
SUDENE. a fazer empréstimos para implantação dos projctos na.
Pois não.
base de 90%, ficando 10% sob a responsabilidade do cmpresãrio, dando-lhes
4 anos de carência c 20 de prazo, a juros de 4% ao ano, sem·
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - Goiás) - V, Ex• faz uma
ahordagom. que"eu diria tremendamente corajosa, do problema dos' oorrcçào monetária para pagamento 'em vinte prestações iguais,
incentivos fiscais. Porque na verdade, nobre Senador, o que ocorrei anualmente, À medida que se forem vencendo as prestações, o Banco
as irá recebendo e creditando ao "Fundo", que assim se torna rã rotacom os incentivos fiscais que deveriam ou que estão sendo carreados
tivo, Essa modalidade não retira das mãos dos empresários a iniciatio Nordeste, igualmente ocorre naqueles referentes à área da
va; evita a corrupção do atual sistema, a esta altura já incontrolâvcl;
Amazônia. Empresas, com tradição, à vezes, centenária em deteracaba
com o paternalismo, que está servindo para enriquecer, cada
minado ramo industrial, passam, da noité para o dia, às operações
vez mais, os que já são ricos, em detrimento da região mais cm pobre·
agropecui~rias. E, para isso - V, Ex• bem o càractcriza •- ni\o pre·
cida; evita q capital seja transferido de volta para a região mais dcsen·
cisam investir praticamente nada. São os recursos que lhes chegam
volvida, pois o seu pagamento gera novos empréstimos e, aos
de graça, o suficiente para que elas interfiram, inclusive em outras ati·
vidades, com as quais não tõm hábito de lidar, e que deveriam perten-. poucos, teremos todas as atividades estimuladas pelo trabalho, sem o·
que povo nenhum se realizará economicamente."
·
cera outros brasileiros. E até: empresas das car:Íeterlsticas das multi·
essa
orientação
antipaternalista,
o
nordestino
se levan·.
"Com
nacionais já entram nesse setor, A Amazônia, está prenhe de projetas
agropecu(Jrios. de bancos, de indústrias e até: de atividades ligadas à' tará, à custa do seu trabalho, voltando-se para sua vocaçilo, prin-'
cipalmente para a pequena indústria, notadamente o artesanato, que·
siderurgia. Poucos ou quase nenhum grupo empresarial, que
pretenda instalar-se, seja na Amazônia ou no Nordeste, c que nãq se. ahsorve uma boa parte da mão-de-obra, além do sctor alimcnt!cio.''
"Ao lado disto, reforme-se a legislação tributâria c fiscal, per·
encontre ligado intimamente a grupos cconômicos poderosos,.-podc
mitindo
que se corrija a maneira de gravar atividades que, embora
conseguir recursos destinados a sua ação, Quando V. Ex• traz ao'
conhecimento da Casa esse problema, pedindo providências, está· semelhantes, têm rendimentos inteiramente dispares entre as regiões:
Revoguem-se as taxas alfandegârias nas importações de insumos a
prestando um relevantissimo serviço à Nação, ao Nordeste c à Ama·.
serem
aplicados na agropecuâria c na indústria, dando-se plena
zônia. Ainda é tempo de se exigir que, para a exploração de deter··
minadus atividadcs, se tenha know·how, tradição, sobretudo, naquele liberdade pura exportação dos seus produtos,"
"Para n implantação de tal sistema, como procurei demonstrar,
rumo industrial, Senão, o que veremos no Nordeste c na Amazônia,
scril a ubsorçUo completu de todos os recursos, provenientes dos. o Orçame.nto não sofrerá um cruzeiro de aumento; prevê-se, apenas,
a transfer8ncia de recursos c a adoçilo de uma nova filosofia para o.
inc~:ntivos liscuis, serem usudos, cxclusivumente, por grnndes emdesenvolvimento do Nordeste. Ao contrário, ganhará o crârio, com
presas. porquo elas nüo se contentariam em aplicá-los cm projetas
o retorno do capital, que, na sua rotatividade criadora, vai gerando'
oriundos de quem tem tradição para exercer determinadas atividades
n'ovas riquezas, e os juros, apesar de limitados, serão suficientes para~
ugricolus c pastoris.
o pagamento de serviços a cargo do Banco do Nordeste. Este, por:
·o SR, DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)sua vez, se beneficiará com o volume dos depósitos, ··cujo câlculoi
Obrigado pelo uparte de V, Ex• Mas, no decorrer do meu discurso
técnico permitirá boa movimentação no setor comercial c no finan·
V, E.<• ir:í verificar que, depois deste memoriul de que fiz entrega ac
ciumento."
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-490"Desnecessário se torna falar sobre os ICM, cujas estatísticas
revelam que só um Estado da Federação - Silo Pu ulo - foi res·
ponsávcl, durnn)e os primeiros 9 meses deste uno, por 47% de sua
arrecadação, o que.<Jcmonstru a urgente necessidade de uma revisão,
que venha tornar mais equânime a distribuição da riqueza nacional
entre os Estados."
"Dê-se ênfase à escolarização da infância, ainda cm deOclt de
20%, e no ensino profissionalizante, disseminando ginásios de truba·
lho por toda a região, permitindo assim que, cm lugar de fuvelados,
nossa migração se faça com material humano capaz, evitando a
proliferação de marginais nus grandes cidades, em sua maioria
egressos das regiões mais empobrecidas."
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ(ARENA- Rio Grande do Norte)Com prazer.
O Sr. Agenur Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
Dinarte Mariz, falar sobre o Nordçste sempre empolga todos nós.
Aconteçc que o problema da agricultur:Mm nossa região, é por de·
mais complexo, remonta já de váriàs décadas. Acredito que os
direitos adquiridos pelo trabalhador brasileiro nas indústrias
acarretaram a total marginalização do homem do campo e o conse·
qUente esvaziamento da agricultura brasileira. Isso vem dos idos de
1940. O operário da cidade tinha direito u tudo, enquanto o operário
do campo a nada tinha direito. Daí o operário do campo ter
procurado as cidades em busca de trabalho; não falando de direitos,
pois ele não conhecia o que fosse direito. O operário da cidade tinha
o trabalho e conhecia seus direitos; o operário do campo teria o
trabalho, c não procurava saber dos direitos, A prcferéncia da indús·
tria de construção civil, era mais do operário do campo que dos
operário~ da cidade. PromoveU-se, com isso, o esvaziamento quase
total da agricultura brasileira, Tínhamos, no ano de 1960, apro·
ximadamente uma população de 65 milhões d'e habitantes c pro·
duzíamos, com essa população, mais arroz, mais farinha, mais feijão
do que produzimos hoje, com 105 milhões de habitantes. Ainda pre·
cisa de se adiantar que o operário do campo, evadindo-se do campo
para a cidade, em busca de melhor vida, de melhores dias, passou a
consumir o transporte, a energia, o gás que ele não consumia no
campo e o que se vê é a densidade demográfica das grandes urbes
criando os problemas mais COQlplexos e mais dificeis e a agricultura
completamente esvaziada. As leis que vieram para o campo, agora,
com o Governo Revolucionário, deram o direito no empregado do
campo, mas encontrnrum o empregador completamente empobre·
cido e com medo das leis que, dando direitos a seus operários, não
davnm oportunidades ao proprietário de terras. Daí nascerem os
"bóias ..fri\ls",que tôm tantos no Paraná, tôm tantos em São Paulo,
têm tuntos cm Mato Grosso e já mesmo em nosso Nordeste.
Conheço fazendas, no Nordeste, com 30 casas, sendo que 29 estão
fechadas, ninguêm quer mais o morador, porque teme os direitos
adquiridos por aquele morador.
De forma que precisa haver uma verdadeira revolução cm
termos de propósitos é de princípios. E que se assegure ao homem
que trabnlha, empregndo'r e empregado, os seus direitos. Que volte n
se modificar mais uma vez a filosofia tributária que, modificada de
umn incidôncia de 5,7 para 18%, sobrecarregando a matéria-prima
na mão do homem do campo, estrangulou toda a economia do Nor·
deste e do Brasil. Poucas silo as matérias-primas, produzidas hoje
nos campos, que não sejam altamente dencitárias, com a modifica·
çilo da filosofia tributária, porque o agricultor, quando vende o seu
produto, o faz sobrecarregado de todos os ânus da indústria c aindn
da tributnçilo. Quando vai comprnr o arame farpado e tudo o mais
que for necessário puru o campo tem que comprá-los sobrccurregudo
de tudo, dni o empobrecimento do homem do cumpo. Ou se modi·
ficu a filosona tributáriu e se dí1 reulmente condições para que o
homem do cumpo trubulhe com perspectivns de melhores dins, ou

continuaremos pela vida uforu a clamar por favores que não intcrcs·
sum nem ao Nordeste, nem no Brasil. O que interessa são as leis que
realmente possam amparar, defendendo o trabalho c a produção.
Mui to obrigado a V. Ex•
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Obrigado pelo aparte de V, Ex•, que vem ao encontro do discurso
que estou pronunciando, das minhas considerações, pois V. Ex•
deve ter escutado que há poucos instantes cu me referia exatamcnte
ao problema fiscal. E mais do que ao problema fiscal, o problema,
também, das barreiras alfandegárias, que deveriam ser revogadas,
pura que os produtos impottados pela região nordestina 'sejam
isentos de quaisquer impostos ou taxas exigidas pelas leis tributárias
presentes. Portanto, ampliando as minhas observações, que não
poderiam ser desenvolvidas no memorial apresentado a Sua Exceli:n·
cia o Senhor Presidente da República, tenho impressão de que
deixo registrado aqui um roteiro pelo qual poderlamos alcançar o
desenvolvimento da nossa Região.
Continuarei, agora, a leitura, Sr. Presidente:
"Entregue-se às Universidades regionais a tarefa de pesquisar as
nossas riquezas e identificar a vocação de nosso povo, construtor de
um~t civilização tropical.''
"Crie-se no centro do Polígono, na área mais seca, um Instituto
semelhante ao de Campinas, cm Silo .Paulo, entregue a técnicos
capazes de orientar a transformação por que devem passar os nossos
campos, a começar pelas pastagens até chegar à pecuária, à agri·
cultura e à indústria."
"Leve-se para um dos Estados mais pobres um complexo edu·
cacional semelhante ao que temos em São José dos Campos."
"Nesta rápida análise, aqui lica o pensamento de quem tanto
tem convivido com os angustiantes problemas de sua região. - 9 de
novembro de 1973,"
Este foi o memorial, Si. Presidente, Srs. Senadores, entregue ao
eminente Presidente Ernesto Gcisel, quando ainda não estava à
frente do destino do nosso pais, cm 9 de novembro de 1973.
O Sr. VirsDJo Távora (ARENA- Cear')- V. E><• me permite
um aparte, nobre Senador?

a
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O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Com prazer.
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA- Ceará)- Ouvimos com aten·
çi\o, como aliás é costumeira de tudo que V. Ex• pronuncia dessa tri·
buna. Gosturiamos de, apenas, numa pequena achega à oração que
até o momento estamos escutando, dizer a V. Ex• que pontos vários
desse seu memorial nilo caíram em terreno sáfaro, ao contrário,
foram apreciados por Sua Excelência o Senhor Presidente da Rcpú·
blícu. A captação onerosa a que V. Ex• tanto se referia, hoje inexistc.
Sua Exceléncia adotou não a solução por V. Ex• preconizada, mas
uma •oluçi\o que realmente punha cabo a essa verdadeira mácula
que havia no uso dos incentivos fiscais. A politica do Gôverno para o
Nordeste- c teremos ocasião de sobre ela nos pronunciarmos daqui
a dias neste plenário - é uma poHtica din1imica, sempre cm evolu·
çi\o, O Governo não tem a pretensão de jâ ter acertado com todos·os
itens daquilo que seria o ótimo para o desenvolvimento do Nordeste,
mas u própria mutação do sistema de captação dos incentivos do
34/18, já mostra um ·passo bem avante naquilo que todos nós V. Ex•, principnlmente, Presidente que foi da Comissão Coorde·
nudora dos Estudos do Nordeste, a COCENE, sonhamos pura ver a
região desenvolvida.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA -Rio Grande do Norte) Muito obrigado pelo aparte de V, Ex• Aliás, hnvitl observado,
quando recebi o apurte do nobre Senador por Goiás, que o Presi·
dente jí1 corrigirn, em parte, ou quuse nu suu totalidade, o desvio que
cstuvu huvcndo nu cuptnçilo dos recursos: cm vez de: vender, de
negociar, dirctumcntc, como se fuziu, há pouco, ordenou que fossem
recolhidos no ·Bnnco do Nordeste c a SUDENE tivesse a oricntução
pura o seu emprego,.

-491Estamos assistindo a um processo de subjugação económica do
Centro-Sul do Pais sobre o Nordeste, inexplicável i: injusto. Com
incentivos fiscais recolhidos diretamente no Banco do Nordeste,
eliminaram-se os escritórios de captação de recursos c retirou-se das
mãos do investidor o direito de opçãop para aplicação das impor·
tâncias deduzidas do imposto de renda, autorizadas pelo 34/18.
Desdapurecendo esse direito de preferência, o investidor tornou-se
um mero portador do depósito que será feito no Banco do Nordeste.
A propósito de que ainda lhes vão entregar ações correspondentes a uma importância que i: rigorosamente da União?·
·
Se continuarmos com essa orientação, dentro de mais uma dê·
cada, toda economia do Nordeste estará sob o controle de empre·
sários do Centro-Sul, o que representa um dado negativo pura a
própria unidade nacional.
Recentemente o Presidente deu instruções para modificar o sis·
temu de recolhimento dos incentivos fiscais. Para que isso se efetivasse, convocaram industriais de São Paulo para discussão do assunto,
o que reputo alarmante, pois representa uma demonstração inequí·
voca da nossa subnlternidade, já hoje, indisfarçável, em relação
àquela outra Região.
Sr. Presidente, o eminente Chefe da Nação corrigiu um grande
mal que nos estava afetando, e mais do que isso, deu no Nordeste
condições e únimo pura continuar a batalha, não só cm defesa da sua
economia c do seu povo, mas, para continuar as suas justas reivindicações.
Sr. Presidente, herdamos dos nossos antepassados a sagrada e
irrevogável missão de continuar lutando pela nossa Região e pelo seu
povo, legado que esperamos transmitir com sobranceria e denodo às
novas gerações.
O Sr. ltali•lo Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Permite
V. Ex• um aparte?
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O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio G~andc do Norte)Agradeço a V, Ex•, e registro que o seu depoimento, nesta oportu·
nidude anunciando a presença de 80% de nordestinos num dos municfpios mais distantes do seu Estado é uina demonstração da pobreza da nossa· economia. Se fosse outra a situação económica do
Nardeste, naturalmente essa migração não se realizaria.
Mas, o que me traz a esta tribuna, é reinvindicar do Governo
que entregue os recursos pura o nosso desenvolvimento a nós
mesmos, a nós nordestinos, não a outros setores enriquecidos do
Centro-Sul do Pais, que vão para lá explorar a nossa potencialidade
econômica e levar de volta os recursos oriundos de alguma coisa que
ainda resta da nossa pobreza:
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Um momento, apenas, nobre Senador.
A minha reivindicação é exatamente esta, que os recursos sejam
entregues às nossas mãos, para que, com os braços dos nordestinos,
possamos, um dia, anunciar a integração econômica do Nordeste
com as outras regiões mais enriquecidas. Este é o meu pensamento,
e, estou convicto, traduz os anseios da gente nordestina.
O que reivindicamos apenas, repito, é que os recursos que estão
·dando a outros nos sejam entregues, c por nossas mãos se promova
a soluÇ"Jo dos nossos problemas.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás) - Talvez, nobre
Senador, e~ não me tenha feito entender quando aparteei V. Ex•
Quando quis caracterizar u coragem do seu discurso foi exatamente
no sentido que V, Ex•, agora, ao responder ao nobre Senador ltali·.
via Coelho, enfatiza. O que eu disse, na verdade, ê que realmente
empresas poderosas, ligadas a outros setores da atividade econôO SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)- ' mica, mas sem nenhuma tradição no processo agropecuário, insia-.
Com muito prazer.
!aram-se nu Amazônia, no Nordeste, pura haurir recursos. Esses réO Sr. ltall>io Coelho (ARENA - Mato Grosso) - Estou cursos destinavam-se, socialmente, a implantar a riqueza, seja no
ouvindo V. Ex•, com toda atenção, com muito interesse, no estudo e Nordeste, seja na Amazônia, mas contavam com trabalho dos norbem elaborado relatório apresentado a Sua Excelência, o Senhor destinos ou de outras regiões do Pais. Essas empresas instalaram-se
Presidente da República. Ontem, falando com uma Delegação de nà Amazônia mas, lumentavdmcnte, fizeram disso um trampolim.
Mato Grosso a uma das Convenções partidárias, aqui, em Brnsilin, Instalaram-se no Nordeste como uma atividnde, contando com um
· em que o Delegado reclamava a necessidade da criação de um Muni· volume imenso de recursos que, para lá foram levados e, como a
cípio lá no divisor das águas da Bacia do Prata, lá naqueles mundões, aplicação era lenta, esses recursos voltavam à Região Centro-Sul,
que não é nem distrito, porque a nossa legislação é bastante embnra- . fazendo com que não só a região mas também essas empresas
.çosa. Ele reclamava, então, a necessidade de uma emenda constitu- enriquecessem cada vez mais. bem verdade que o Fundão, criado
cional, um processo de votação pelo Congresso para a criação de um por Decreto Presidencial, graças à atividade c a ação de inúmeros
município de uma ala que não é uma comuna. Perguntei a V, S•- Parlamentares, dentre os quais destaca-se, com muita valia, o tr~ba
porque conheço a regiüo, de passagem - de quantos nordestinos· lho efetivo de V, Ex•, esse Fundão eliminou a possibilidade de,' no
compunha-se aquela população? Respondeu-me: dos quarenta mil futuro, novas empresas assim procederem. Todavia, o mal existiu e
habitantes duqucla região, 80% silo nordestinos. Então, veja V. Ex• está, ainda, causando problemas ao Nordeste e à Amazônia. Muito
que os nordestinos estão lá, quase no Norte de Muto Grosso, quase obrigado.
na fronteira do Estudo do Amazonas, na Amazônia com todo o espi·
. O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)rito de iniciativa, com a capacidade de trabalho, com entusiasmo.
Obrigado
pelo aparte de V, Ex• Tive a coragem, como diz V, Ex•,
Eles trouxeram lú daqude Nordeste, V. Ex• fala com tanto sentimento c amor, a raiz brasileira do desbravador. Por isso, sempre vejo de citar, de dur nomes às coisas. Falei na Volkswagen, que é uma
o. Nordeste com um pouco mais de otimismo. Observo os planos indústria automobilística e que, naturalmente, deve ter uma quanti·
especiftcos pura u área, como, por exemplo, a SUDENE, os seus es· dade imensa de impostos a pagar. Essa indústria, como tantas
forços, o DNOCS, Departamento Nacional de Obras Contra as outras, desconta de um dinheiro que já não lhe pertence, oriundo do
Sccus, os seus esrorços, plnnos e os seus uçudes, a sua divisão de Imposto de Renda, conseqUentemente dinheiro do povo, e com ele
terras, u irrigação, o represamento do Rio Silo Francisco, c acredito, vai explorar u pecuária no Maranhão, cm Mato Grosso ou em
seriamente, que os brasileiros do Nordeste, que ajudaram u construir outros Estados. Muito bem lembrado por V, Ex•, indago: que·
·o Norte do Paraná, que ajudaram, substancialmente, construir o Sul vinculação tem u Volkswugen com u pecuária nordestina ou da
do Muto Grosso, e estilo ajudando u ocupar u Amazônia, eles têm Amuzôniu? Nenhuma, então é uma distorção, c é para .isto que i
'capucidude e estilo construindo um grunde pedaço do Brasil, que é o chamo u atenção do Governo, mostrando uma orientação que nilo
próprio Nordeste, onde nasceu c pluntou-se a grande civilização altera, nilo onera, mus nos dá liberdade e independência pura
brnsilciru. E os incentivos nscuis, tiveram por SUtl razil.o primciru, o trabalhar c encontrar os verdadeiros cuminhos pura nos libertar.

e

ampnro ii exploruçilo duquelu área, principalmente dus terrus muis cconomicnrm:nte,
.
.
Sr. Presidente, depois de ler o memorial apresentado a
frucus. Conno, Sr. Scnudor, com mais otimismo, no futuro do Nor; Excelência, o Eminente Presidente Ernesto Geisel, quando aind.a
deste. Muito obrigudo.
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-492havin assumido a Presidência da República, quero ressaltar a scnsi·
bilidade de Sua Excelência, pois, logo no início do seu governo, deu
ncolhidu a uma das reclamações em apreço, constante daquele
documento, acabando com a imoral c desonesta comercialização dos
inccntivoscc ordenando que fossem eles dirctamcntc depositados no
Banco do Nordeste. Reivindiquei a criação de um Instituto, seme·
lhante ao de Campinas, cm Silo Paulo, destinado a estudar c
pesquisar os assuntos da nossa economia. Sua Excelência criou, nilo
como solicitei, o que seria mais útil e, naturalmente, necessário, maij,
criou um instituto para pesquisas da lavoura algodoeira no Nor·
deste, com sede cm Campina Grande. Isso inegavelmente tem muita
importância, nilo só para meu Estado, mas também para a Paraíba,
Ceará c Piauí. Todavia o de que necessitamos c reinvidicamos é um
instituto mais amplo, que venha estudar a fundo a nossa economia,
modificando c adaptando as pastagens para a pecuária, indicando·
nos o melhor caminho a seguir, de acordo com o nosso clima. Como
muito bem acentuou o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte,
meu eminente colega, Agenor Maria, há necessidade de se modificar
muita coisa no sctor agrícola, para que saibamos tecnicamente quais
os caminhos que devemos palmilhar para encontrar uma solução,

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA- Mato Grosso)- V. Ex• me
permite mais uma intervenção?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Com muito prazer.
O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA-Mato Grosso)- Acabam de
ser criadas duas organizações, especificamente para atender esses
problemas: a EMBRAPA, para a pesquisa Rural c a 'EMBRATER,
para aplicação de estímulos c assistência técnica. Há poucos dias
tivemos brilhantes conferências no auditório Milton Campos a res·
peito dessas duas entidades.
A EMBRATER está estabelecendo convênio com diversos
Estados para que haja em cada um uma empresa filiada à
EMBRATER a fim de prestar assistência técnica. A EMBRAPA se
destina à pesquisa, como V. Ex• tão oportunamente se refere, Os
anseios de V. Ex• já estilo assim sentidos pelo Governo Gciscl,
porque as duas empresas silo novas c estilo em fase de organização e
implantação. Essa preocupação de V. Ex• é: também a de todos nós
que sentimos a necessidade da pesquisa e da assistência técnica para
a evolução da exploração agropccuária. Graças a Deus as providên·
cias estão aparecendo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Agradeço o aparte de V.· Ex• Sem dúvida alguma, a manifestação de
V. Ex• é: absolutamente válida. Preferiria, entretanto, que se criasse
instituto com mais amplitude, organizado para atender a todos esses
setorcs. Parece-me que a centralizaçilo administrativa, nesse
particular, seria mais indicada. Temos, como exemplo, o Instituto de
Campinas, cm Silo Paulo, ~·~mo já citei, ,onde, muitas vezes, vamos
buscar ensinamentos, apesar da diferença de clima c de outros atri·
butos que nos separam da Região Centro-Sul do Pais.
Nilo poderia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, terminar este dis·
curso sem fazer algumas alusões àqueles que pensam que renovar ou
reformar é: um privilégio da moci~adc. Nilo devemos pois jogar
pedras no passado e será sempre desaconselhável fazê-lo - pois
quando vejo um moço pensando que somente jovens silo detentores
de sabedoria capaz de perquirir o futuro, pergunto: se não fossem
os velhos, onde i: que eles estaripin? r; a experiência, cm muitas
ocasiões, que nos dita e nos aponta os caminhos mais seguros parn
uma soluçilo, principalmente, no sctor económico. Gostaria,
portanto, de deixar registrados nomes como o de Elói de Souza.
Deputado c Senador em várias lcgislaturas, representando o Rio
Grnndc do Norte c que, em 1906, apresentava nu Cíimara dos
Deputados, um projeto criando u Caixa das Secas. Esse projeto tinha
por objctivo a irrigação dos vales secos do Nordeste, Já se pa~suram
scsscntu c nove anos, c, uindu hoje, estamos perseguindo esse
objetivo. Significa dizer, nilo· houve da parte das gerações

subseqUentes um descuido, um adormecimento nu maneira de
apresentar as soluções pura os nossos problemas, Ocorre que -per·
mitam·me falar com a franqueza que todos me reconhecem- nessas
últimas décadas nilo temos tido a felicidade de, no Governo Central,
encontrar homens que se apaixonem pela nossa região, pois é muito
mais fácil apaixonar-se pela riqueza do que pela pobreza. Muitos
homens eminentes têm ,passado, mas, somente agorn, o eminente
Presidente Erne~o Geisel, como eu disse, sensibilizou-se pelas nossas
reinvidicações. Tivemos homens como Elói de Souza. Como Epitá·
cio Pessoa, que criou, naquela época, a lnspetoria Federal de Obras
contra as Secas mas, infelismcnte sua ação foi.'fruitada pelo .seu
sucessor. Homens como José Américo de Almeida, no Governo do·
eminente c saudoso Presidente Getúlio Vargas, pois ninguém poderá,
falar sobre o Nordes1c sem destacar esse grande nordestino. Reco me·.
çou ele aquilo que Epitácio Pessoa havia iniciado com a construção
dos açudes, das estradas, etc., etc ... José Américo foi o homem que
interiorizou o Nordeste através das estradas ligando o litoral ao
sertão, construindo açudes, cujas obras complementares ainda hoje
estão por concluir. Como o General Gaspar Outra, que se voltou·
para a construção da Hidrclétrica de. Paulo Afonso; como Jucelino
Kubistchek, criador da SUDENE. Nilo podemos, portanto, deixar
de reconhecer que houve, sempre, alguma resposta do alto às nossas
reclamações, embora vagarosamente alguma coisa nos têm chegado, ·
com a Revolução, venho reclamando, insuspeito que sou, pois dela
participei c com ela estou identificado mas, as soluções para os
problemas do nordeste continuariam como um desafio.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB-Ceará)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)A Revolução tem mantido o Nordeste como o encontrou - com a
SUDENE, com seu retrocesso, melhorando apenas coisas não muito
fundamentais. Na realidade tivemos homens ...
O Sr. Luiz Viana (ARENA-Bahla) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA·Rio Grande do Norte) apenas concluir o meu raciocínio.
Inegavelmente, tivemos homens do melhor gabarito na Adminis·
tração Pública, c convocados pela Revolução, a scrviço.do Pais.
Permita~me

Ninguém pode negar, por exemplo, a capacidade, a cultura de Ro·
berlo Campos, a quem mui lo o .Pais fi~u devendo,
Jamais negarei os relevantes serviços que ele vem prestando a
este Pais e nós, do Nordeste, indirctamcnte, somos também,
bcnencillrios de seu patriótico trabalho.
Não se pode negár cultura, o dinamismo, u sabedoria c magia
de um Delfim Netto, que transformou a nossa economia, col~cando'o'
Brasil tõo entre us outras po1ências económicas do mundo. Mas. todos
eles, infelizmente, deram um pouco as costas ao Nordeste

a
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O Sr. Lulz VIana (ARENA - Bahla) - V. Ex• permite um
aparte; nobre Senador?
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Ceará) - V. Ex• permite um
aparte?
O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Permitam-me concluir este meu ruciocinio. Ninguém negará ao
atual Ministro Reis Velloso uma inteligência lúcida, capaz. Nasceu
no Nordeste, mus, infelizmente, u sua longa prc.sença no Ministério
do Plnnejamenlo c noutrossctores da economia do Pais nilo lhe tem
permitido riquela acuidade para·com os nossos problemas que, nu
realidade, s~o também de interesse do Pais.
Concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Lulz Viana (ARENA - Bahla) - Nobre Senador,
amanhu devo, se Deus o permitir, falar também sobre o Nordeste, o
que mostra, aliâs, u n.ossa necessidade: todos temos o mesmo senti·

-493monto c participamos dos mesmos sofrimentos. Mas, no final das
suas observações, V. Ex• nem sempre foi justo. Primeiro, quando
V, Ex• diz que a Revolução de 1964 deixa, hoje, o Nordeste tal qual
o encontrou. Nilo hú nnda"lllnis diferente do que o Nordeste de 61 do
Nordeste de 1975. Estamos apenas rclntivnmcntc mais distantes do
Centro-Sul.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Entilo, estamos piorando,
O Sr. Luiz Viana (ARENA- Bahla)- NilQ. Piorando só rclati·
vamente. Neste ponto estou de acordo.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Lógico. Estamos dentro de um País c da sua relatividade ninguém
pode fugir.
O Sr. Luiz Viana (ARENA- Bahla)- A renda per caplla do·
nordestino, de 1964 a 1975, passou de 120 para 360 dólares. Jâ í:
bastente apreciável.
· .
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)E a de São Paulo, V. Ex• pode dizer'!
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O Sr. Luiz Viana (ARENA - Babia) - Em relação a
algumas pe.. oas, deixo um depoimento, um testemunho, quanto à
dedicação com que serviram ao Nordeste neste período. Começarei
pelo ex-Presidente Castcllo Branco, que era um nordestino 100%,
voltado 100% para os problemas do Nordeste, i: que não descansou,
na sua faina, de apoiar os seus conterrâneos.
Cito igualmente os Generais Euler Bentes, Tácito Teófilo e
Afonso Albuquerque e os Drs. Rubens Costa c João Gonçalves.
Todos eles foram homens não apenas competentes, mas que
souberam defender, por todas as formas que lhes foi possível, a
melhoria, o carreamento de recursos para aquela Rcgiilo. Permita·;
me V. Ex• deixar consignado neste seu discurso, tão cheio de louvá·
veis intenções, das quais participo, esses nomes, que acredito me·
rcccm realmente a gratidão dos nordestinos:
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Agradeço o aparte de V. Ex•. Creio nilo haver choque entre o meu
pronunciamento, a minha manifestação c o aparte de V. Ex•.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará) e o Sr. Osires Teixeira
(ARENA- Golb)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Nobre Senador Luiz Viana, V, Ex• veio apenas confirmar a minha
argumentação. Com muita justiça V. Ex• lembrou nomes de emincn·
tcs nordestinos que muito se bateram pelo desenvolvimento da nossa
Região. Mas tão dificil tem sido alcançar esse desenvolvimento c
conseguir recursos necessários que, mesmo com essa plêiade de
homens públicos que V, Ex• acaba de citar, estamos cada dia, como
V. Ex• bem frisou, mais distanciados da economia do Centro-Sul do
Pais.
O Sr. Lulz VIana (ARENA - Bahla) - Perfeitamente. V. Ex•
tem razão.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Dentro da relatividade, sem dúvida nenhuma, o Nordeste cstã
empobrecendo, cm rclaçilo às outras regiões.
O Sr. Lulz Viana (ARENA - Bahla) - I> o que espero poder
demonstrar amanhã com números oficiais.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - Goiás) - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. OINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Pois nilci. Vou receber o aparte do nobre Senador Mauro Benevidês
e depois concederei o aparte a V. Ex•
O Sr. Mouro Benevldes (MOB- Ceurô)- Ante~ de mais nada,
minhas congratulações u V. Ex• por este seu pronunciamento nu lar·

de de hoje, em ·defesa da ucclcraçilo do desenvolvimento do Nor·
deste. Espero, neste instante, inserir no discurso de V. Ex• um dado
que já foi mencionado nesta Casa, mas que cabe, perfeitamente,
dentro· desta seqUência de raciocínio cn'tre pronunciamento de
V, Ex• c os apartes dos eminentes Senadores. O quadro aluai de
desenvolvimento do Nordeste, é chegado a decepcionar até mesmo
os órgãos descnvolvimentistus da região. Aqui j:\ se disse, c foi
divulgado amplamente, que a própria SUDENE, cm relatório divul·
gado cm fins de julho, rcconlteccu. que o desenvolvimento do No r·
deste, no primeiro semestre "do corrente ano, não se aproximou,
sequer, da estimativa de crescimento previsto para os três primeiros
meses. Corno V. Ex• sabe, o crescimento se comportou apenas na
faixa dos 3%, o que foi decepcionante para aqueles que haviam
prognosticado o desenvolvimento cm bases percentuais bem mais
expressivas. Portanto, este dado cu gostaria de juntar ao pronuncia·
menta de V. Ex•, para corroborar com a tese da imediata neccssi·
dadc de uma conjugação de esforços, para que se obtenha a acclc·
ração do desenvolvimento da região que V. Ex• c cu representamos
nesta Casa.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Agradeço o aparte de V. Ex•, precioso, notadamcnte para o registro
que nós estamos fazendo, que nilo é só meu, mas de uma geraçilo ou
de muitas gerações.
V. Ex• está trazendo realmente um dado valioso para que fique
registrado nos Anais desta Casa.
Com relação ao aparte do nobre Senador pela Bahia, Luiz
Viana, V. Ex• sabe, Senador Mauro Bcnevidcs, que tivemos, cm
1970, uma terrível seca, c que o meu Estado, o de V. Ex• e outros,
vitimados por essa · mesma seca, foram visitados pelo então
Presidente Emílio Garrastazu Médici, homem patriota, que viu o
Nordeste naquela fase c pronunciou, cm Pernambuco, com relação
ao que vira, a célebre c histórica frase: "A Revolução mudou muita
coisa''; e, enfaticamente: uo Nordeste mudará também".
· Mas quero dizer, nesta tarde, a esta Casa, que o Nordeste não
mudou.'Se nós tivermos outra seca, a calamidade será muito maior
do que a que passou. Aqui no meu relatório digo, com a maior
franqueza, ao eminente Sr. Presidente da República: se não adotar·
mos medidas urgentes, eficazes, corajosas, amanhã, quando tivermos
seca, sem dúvida nenhuma o sofrimento serâ multiplicado. Ati: hoje
passaram pela SUDENE homens os mais eminentes, competentes, c
por gostar de dar nome às coisas, cito aqui um deles, porque muitos
não têm coragem de fazê-lo, mas cu o cito, é o Sr. Celso Furtado,'que
í: realmente um homem competente c foi o organizador da
SUO EN E. Contudo, os resultados deixam muito a desejar. Como
afirmei, depois de 12 anos a SUDENE estava esvaziada c scm'rumos.
Sustentei que ela era indispensável no desenvolvimento do Nordeste.
o que necessita i: atuaJizá.Ja.
Concedo, agora, o aparte ao nobre colega pelo Rio Grande do
Norte ..
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
Dinartc Mariz, muito me honra mais esta oportunidade. Mas, o
grande problema do Nordeste repousa na estrutura comercial que é
danosa profundamente aos interesses de. quem produz. Veja-se, por
exemplo o caso do nosso algodilo fibra-longa, que vai de 34/36 à fi.
bra 38/40. O Ministério da Agricultura, através da Comissilo'dc Fi·
nanciamento à Produçilo, fixou para algodão 34/36, o preço minimo
de três cruzeiros e vinte c doi~ centavos c para o algodão fibra 38{40,
quatro cruzeiros c cinco centavos. Acontece que quem classifica o
olgodão í: quem o compra. Portanto, classifica-o como bem entende.
O agricultor entrega ulgodilo fibra 38/40, mas o comprador o clussifi·
cu como se fosse de fibra 34/36, c paga três cruzeiros c vinte c dois
centavos. Com isso o produtor perde quase oitenta centavos em qui·
lo. A estrutura comercial danosa aos interesses de quem produz, é
um dos sérios uspectos da grande pobreza da agricultura do Nordcs·
te. O outro: u modificuc~o da filosofla tributária QUe ocasionou uma
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· do campo. Não temos, no Nordeste, rentabilidade para responder
·por essa obrigação tributãria. Lembro-me que, cm Mato Grosso, cm
1968, houve uma grita muito grande; o pccuarista se queixando,
realmente, de que a tributaçilo era muito alta para o povo. Houve
·uma verdadeira revo!uçilo naquele Estado. O Senador Otair Becker,
aqui presente, poderá, realmente, aprovar o que estou dizendo. Se
. cm Mato Grosso houve um esvaziamento, por conta justamente des. sa alta tributação no boi, calcule V, Ex•, o problema do nosso pobre
do Nardeste, com algodilo, com sisai, com ma'l'ona. Entilo, ou se
modifica essa lilosofia tributária, tornando-a compatlvcl com a rcn. tabiUdade da agricultura para responder por ela, ou se modifica essa
estrutura comercial, que é danosa ao interesse do pequeno, do
:médio, enfim do laborista, que nunca tem o direito de dar o preço
i por aquilo que e[e produziu.- quem dá o preÇo é quem compra;ou, então, vamos ficar pelo tempo afora· a ver sofrimento, sem poder
saber realmente, quando chegaremos ao final dele. Aqui nesta Casa,
há poucas semanas passadas estiveram aqui os Diretores da
·EMBRAPA c da EMBRATER, ambos possuldos da melhor boa
vontade c que demonstrando ser bons técnicos fizeram uma explanação que, realmente, nos deixou felicíssimos. A questão, entretanto,
não repousa só no problema técnico, é também de ordem comercial.
Ou se modifica as estruturas, que são danosas aos interesses, ou
jamais os técnicos poderilo, realmente, alcançar os seus objelivos.
.Mui to obrigado,
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - Rio Grande do Norte) Eu é que sou grato pelo honroso aparte de V. Ex• Sem· dúvida algo·
ma, a economia de uma região completa-se em vários sctores. O deta·
lhe que V. Ex• acaba de destacar refere-se a um sctor da economia
de um Estado. Mas, estou falando do Nordeste como um todo. Não
abordo, aqui, especificamente, o problema da cana-de-açúcar, do
cacau ou de minérios, pois todos eles pertencem a nossa região.
Estou fazendo é um esboço; i: como se eu estivesse semeando uma
idéia da qual nascesse uma filosofia, uma semente lançada que pudesse, amanhã, frutificar, e nós, do Nordeste, colhêssemos os seus frutos
dadivosos. O que estou fazendo é realmente uma provocação e uma
convocação; provocação que, até certo ponto, classifico- de corajosa, e uma convocação aos nordestinos: para que nós, Senadores dos
Estados do Nordeste, nos reunamos para dar novas dirctrizes ao
desenvolvimento da nossa região. Isso, a meu ver, seria a maior colaboração que poderíamos ou poderemos prestar ao Governo.
O Governo necessita dos homens públicos que, através da experiência de que são portadores c do dever para com seu povo, levem
até a sua presença não reivindicações individualistas, mas estudos
que representem uma colaboracão para soluções de interesse na·
cional. Muitos acham que já esgotamos o assunto sobre o Nordeste.
Não aceito essa manifestação pessimista, Teremos que continuar a
nossa luta atê que um dia nos escutem.

Mas, hoje, cu gostaria, estendendo a convocação que ora faço a
·todos os representantes do Nordeste, que esta convocação fosse feita
. apartidariamente; que ela alcançasse a alma e o coração de todos os
nordestinos que, aqui, nesta Casa, cumprem o seu dever e estão
dispostos a lutar pelo desenvolvimento da nossa região.
Dou agora, o aparte ao nobre Senador Virgflio Távora.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- Ceará)- Eminente Senador,
reportamo-nos à oração que V, Ex• vem proferindo com tanto desjtcmor, e, por que nilo dizer, per.cuciência, às últimas pala,vras ..
Realmente, o Congresso deu uma das contribuições c somos muito
suspeitos para falar a V. Ex•, como Presidente c nós como Relator.Geral ao estudo da problemática nordestina, com a edição dos '"Estudos" n• I, da COCENE. Mas, manda a verdade que se diga que.
daquele tempo a esta parte, daquela época até hoje, o Governo tem
procurado adotar várias daquelas soluções alvitradas, Em verdade,
fala-se muito no aumento do gap, entre o Centro-Sul c o Nordeste.
Poderíamos utilizar uma linguagem matemática: quando se multiplica duas quantidades por um número, a diferença, também, por esse
número, fica multiplicada. Em linguagem comum, no dia cm que fa,zemos o País como um todo crescer a 10% como durante tantos unos
·atrás, se tal proporção também se verifica, no Nordeste, a diferença
entre o País e o Nordeste também fica acrescida em 10% do seu
valor. Realmente, V. Ex•, percute um tema que aflige a todos nós.
'Há um ponto: quando apresentamos o que se fazer no Nordeste é de
justiça e pretendemos em alguns dias desta semana assim proceder:mostrar também o muito que já se fez.
. O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Agradeço o aparte de V, Ex• Nenhuma região pode deixar de
acompanhar o desenvolvimento do País, de,<ta ou daquela maneira,
mais apressada ou mais vagarosamente. Mas, na realidade, em relação a outras regiões, nós estamos caminhando a passos de tartaruga.
Tive aqui uma conversa rápida com o Ministro Reis Vciloso
que, na minha opinião, tem se descuidado do Nordeste. Quando ele
me dizia que as nossas coisas tinham que se processar vagarosamen·
te, eu lhe respondi que elas poderiam ir devagar mas, no Nordeste.
quem está andando rapidamente é a fome.
Quem governou um Estado pobre, como eu, conhecendo os poucos recursos económicos de que ele é capaz para atender àquela população c o seu desenvolvimento, tem que ter sempre, na alma, apre·
sença do sofrimento dos seus semelhantes. Não é possível pensar
numa região mais empobrecida do que a de uma cidade bonita, que
tenho no coração c se chama Natal, mas cujos subúrbios são habitados por uma populaçilo intensamente carente de tudo e onde a fome
está sempre presente.
O Sr. Augusto Franco lARENA-Sergipe)- V. Ex• dá licença
pura um aparte?

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA -Ceará) - Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Com muito prazer.

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- Rio Grande do Norte)Pesquisar o que de útil possa ser carreado para nossa Região, é um
dever sagrado de todo bom nordestino. Já caminhei por todos os
quadrantes do mundo, através de quase todos os continentes e nunca
olhei para um problema, nunca procurei me aproximar de outros
mundos a não ser com o olhar de nordestino, para ver se dos meus
contatos com outras experiências e outras realidades, poderia trazer
alguma coisa que u minha inteligência c u minha sensibilidade indicassem cm benefício do Nordeste e do meu País.
Sabe o Senado e sabe o Congresso Nacional, que, em determinada época, hú dois ou tri:s anos passados, tivemos aqui uma
comissão que denominamos de COCENE (Comissão Coordenadora
dos Estudos do Nordeste). A mim coube u iniciativa du suu organização c, posteriormente, a missão de presidi-lu, jã oficialmente escolhido pelo meu Partido.

O . SR. PRESIDENTE ( Lourival Baptista. Fazendo soar a
campainha.)- Lembrou V, Ex•, eminente Senador, que seu tempo
já esti1 esgotado em 15 minutos, e pediria a V. Ex• que concluísse
suas considerações.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Agradeço u V. Ex•, a advertência, mas vou ouvir, com muito prazer.

o apurte do nobre Senador de Sergipe.
O Sr. Augusto Franco (ARENA-Sergipe) - Estou de acordo
com a maioriu dos pontos de vista de V. Ex• apesar de niio ter ouvido todo o seu discurso, porque cstuvu fora do Plenürio. Realmente,
se cotejarmos o Nordeste destes anos du SUDENE com o CentroSul, principalmente, como se refere sempre uqui, o Est:~do desenvolvido de Suo Paulo, verificaremos, não haver termos de
compuruçílo no seu ,volume. Bustn que se visite o Nordeste c depois
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ugo.ra os visita, notndamente, no ···interior, percebe diferença.

Enquanto Silo Paulo c outros Estudos do Sul se expandem, não só na
capital, como no interior, vemos no Nordeste, somente próximo às
·capitais, algum desenvolvimento. Esse desenvolvimento, cm percentagem pode ser que em determinados anos tenha sido até igual a Silo
Paulo, mas em volume, há diferença enorme, como V. Ex• já citou
aqui. No meu Estado, por exemplo, algumas indústrias não morrerum devido à SUDENE, todavia, de 25 unos para cá, os índices de
sua produção básica industrial, silo quase praticamente as de hoje.
Então, algumas indústrias deixaram de morrer, mas não aumentaram a sua produção, enquanto a população vem aumentando, apesar de cm Sergipe a populaçilo aumentar porque o scrgipano, como o
·parai bano, talvez o rio-grandense do norte, sair muito do seu Estado:· por forÇa da demanda de trabalho. Quero parabenizar o discu'rso
de V. Ex•, porque nós, nordestinos, os Estados nordestinos, estamos
precisando e precisando com relativa pressa, como diz bem V. Ex•
no seu discurso, porque as necessidades aumentam cm' relação ao

que a SUDENE tem, realmente, praticado. Agradeço esse aparte que
V. Ex• me concedeu.
O SR, DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Eu é que agradeço u V. Ex• a honra que me deu com o seu aparte.
Devo frisar que V. Ex• tem toda a razão.
O aparte de V. Ex• faz-me lembrar que fui, durante muitos
anos, comerciante de algodão. Em 1929, a produção do Rio Grande
do Norte chegou a ultrapassar 30 milhões de quilos cm piuma
daquele produto. Quarenta c seis anos depois, o produto básico da
economia do Rio Grande do Norte continua sendo o algodão e
somente cm um anó ou dois atingimos uma média superior à de
1929, cm todos os outros, inclusive os dois últimos foi bem inferior.
Por ai V. Ex• está vendo a situação da economia nordcs~inu. _

O SR. PRESIDENTE (Lourhal Baptista)- Pediria a V. Ex•,
que concluísse seu discurso porque ainda existem 9 (nove) oradores
inscritos.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)Concluo, Sr. Presidente, conclamando a representação do Nordeste
nesta Casa riiaisãiiitaó'congrcssõ .N.aciàiiaf=·· 'Cstasõrfi' a-mêihor
colaboração que poderemos dar ao Governo do eminente Presidente
Erncsto.Geisel- para, upartidariamcnte, continuarmo, l"tando até:
que se enconlrc u verdadeira lilosoliu para o descnvolvimt.:nto da
. nossa região. (Palmas: o orador é cumprimentado.)
•
O SR. PRESIDENTE (Lourbal Baptista) - Concedo a palavra
, ao nobre Senador Osircs Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiis. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
·
Nem longos, nem polémicos, mas nem por isto menos importantes os dois assuntos que temos para esta tarde.
Ainda há pouco, Sr. Presidente, ouvíamos o eminente representante do Rio Grande do Norte falar da alta sensibilidade de Sua
'Exceléncia o Senhor Presidente da República, para os problemas
brasileiros. Na verdade, o estilo do Presidente Ernesto Geisel é: sui
generis. Sua Excelência, sem preocupações publicitárias, todavia
com atenção permanente para os problemas brasileiros, sempre os
at:tca através de açào frontal c corajosa. Não faz muito, falávamos,
desta tribuna, de quando Sua Excelência, ao receber alunos do Rio
cirande do Sul, atacava de maneira frontal, repetimos, um assÜnto
do trab:Úho para os homens mais idosos.
--

Recentemente, ao liberar, como não podia deixar de fazê-lo, o
aumento 'do preço 'da gasolina, Sua Excelência, sem a preocupação
ati: de preparo da opinião pública para receber a contra-ofensiva a
esse aumento, tomou duas medidas que tendem a maior e a mais in·tcnsa repercussão económica em termos brasileiros. No dia
17 de setembro, na reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico, Sua Excelência nomeou, pedindo urgência para os
estudos, uma comissão constituída de técnicos do Ministério da Agricultura, do Ministí:rio das Minas e Energia, da Secretaria de Planejamcnto pura estudar a introdução do álcool anidro no composto da
gasolina usada em nosso Pais. Todos nós' sabemos, Sr. Presidente c
econômica.
Assim, jâ com mais autoridade, podemos reivindicar mais Srs. Senadores, que usamos atualmente cm nossos automóveis, em
torno de 2% de álcool anidro na gasolina, quando, em números repressa para solução dos angustiantes problemas de nossa Região.
dondos, esse uso se situa entre 10 e JS% em praticamente todos os
países. E quando Sua Excelência designou a Comissão lntcrminisO Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Permite V: Ex• tcriul de de Tí:cnicos, estava dando o primeiro passo, estava fazendo
um aparte? (Assentimento do orador,) Estou chegando ao Plenário e a demarrugcm do processo que nos economizará, sem· dúvida alinteirando-me da oportuna intervenção de V. Ex•, abordando um guma, cerca de três milhões de dólares em divisas, posto que nos
assunto do maior agrado para nós, nordestinos, e também muito daria até: fin~l de 1975 uma economia da ordem de 250 mil barrisatualizado; a defasagem que cada dia mais se acentua entre o No~ dia de petróleo. E 'não hã que se dizer que se trata de .uma prodcstc c a Região Sul. Quero dizer a V. Ex•, que tivemos a falta de sor- jcção ao lóu, de uma projcção otimista. Não! Já se estuda no Brasil,
te de ver, cm Pernambuco, Recife e parte de suas cidades do interior no Instituto de Tecnologia Aeroespacial, cm São José: dos Campos,
atingidas pelas cheias. O Governo Federal foi pronto nas medidas re- de há muito, o uso do álcool-anidro atê nos motores de combustão
lativas ao financiamento, refinanciamento às empresas prejudicadas. pura aviões neste Pais. Dai porque a medida tomada por Sua ExceNo entanto, 70% do dinheiro que o Governo Federal enviou ou está lência, o Presidente da República, ao recomendar o uso do álcool
enviando, para o Nordeste, em conseqUência das cncius, está voltan- anidro c, mais especificamente, com o objetivo de economizar
do pura o Sul do Pais, na compra de eletrodomésticos, de móveis, de divisas, não permitindo que se use a cana-de-açúcar para a fcit~ra do.
roupas, enfim, é o Nordeste o grande consumidor forçudo do Sul do úlcool anidro senão o melaço, o que é: passivei ser feito no cultivo da
Pais.
batuta c du mandioca é, sem dúvida, medida de grande repercussão
econõmicu tomudu, puru c simplesmente, como um uto de rotina
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA-Rio Grande do Norte)- pura govcrnur,
Sr. Presidente c Srs. Senadores, o aumento crescente do consuObrigado ao aparte de V. Ex•

Sr. Presidente, ao terminar este discurso, devo· fazer uma alusão
especial à nossa economia: o Nordeste inviável, o Nordeste sofrido,
o Nordeste sem horizontes cm relação ao resto do Pais. Quantas
vezes não ouvi aqui mesmo, cm tom chistoso, declararem: .. o que
vocês querem é um pouquinho de dinheiro", quando nós fazíamos reclamações em torno das estiagens que nos maltratavam.
Sr. Presidente, o Nordeste, nessa hora grave da economia brasileira, abre o ventre generoso do seu solo pura permitir que dele se recolha o óleo negro, portador das esperanças de nossa emancipação

o
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grandes e imensas dificuldades, Recordamo-nos de que, só no uno de
1975, j6 o Governo brasileiro foi obrigado u aumentar três vezes a
gasolina: a primeira, num percentual de 10.88% cm janeiro, a scgun·
da de 14.48% em maio e a do dia 16 de setembro cm 10.08%, per·
fazendo 35.44%. E j6 lemos nos jornais de hoje que os países produto·
rcs de petróleo se reúnem com o objetivo de imprimir ao mundo
mais um aumento de cerca de 20% no barril de óleo bruto, quando,
contra isso, já se insurge o Presidente Gcruld Ford, contra isso se
insurge o Instituto de Pesquisa da Alemanha, que diz que não pode c
não conseguirá conter o desastre no projeto de recuperação cconô·
mica alemã, se esse aumento for além de 10%.
Pois bem, o Governo brasileiro, não podendo, evidentemente,
exercer controle sobre esses aumentos, de um lado toma as providên·
cins para a imediata fabricação do âlcool-anidro c, de outro lado, faz
faz com que os efeitos dos aumentos dos combustíveis liquidas,
aumentos resultantes de problcm6tica internacional, não intcrvc·
nham naquilo que é mais importante para o trabalhador, naquilo
que é mais importante para o homem humilde, que é a corrcção
monetária. E o Governo brasileiro, através do Ministério da Fazcn·
da, resolução, baixa explicada cm nota oficial por S. Ex• o Sr.
Ministro da Fazenda- que peço a V, Ex• considere parte intcgran·
te do nosso pronunciamento - não dando à corrcção monctâria
aquela medida de cxccpcionnlidndc, não permitindo que esses atos
excepcionais interfiram no processo de corrcção monetária que inci·
de sobre o trabalhador, ou que incida sobre o mutuãrio do Banco
Nacional du Hubitação na aquisição da énsa própria,
Outro assunto, Sr. Presidente, que nos traz à tribuna é o rcgis·
tro dos 18 anos de existência da NOV ACA P. No dia 16 de setembro,
hã 19 anos atr6s, se constituiu a Empresa Urbanizadora da Nova
Capital. E falar dos 19 anos da NOVACAP, Sr, Presidente, i: falar da
História de Brasília. A cpopi:ia que ontem se realizava com a
implantação da NOVACAP, se renova, dia a dia, na construção da
gigantesca Brasília. A frente de trabalho de ontem, Sr. Presidente, é a
'esúipcndu realidade de hoje. A visão do futuro do governante de on·
tem, que com coragem e desassombro transferiu a ·capital da
República para o Planalto Central - c cu me refiro a Juscelino
Kubitschek de Oliveira- é hoje a mesma coragem indômita, o mcs·
mo desassombro, o mesmo descortinio do Presidente Ernesto Gcisel,
na obra fantástica da consolidação de Brasília.
Sem dúvida nenhuma, ao homenagear os 19 anos da
NOVACAP é preciso que se homenageie o esforço do atual Governa·
dor Elmo Screjo de Farias, dos Dirigentes da NOVA CAP e, sobretu·
do, que se preste uma grande homenagem no povo brasileiro, rcpre·
sentado no trabalhador anônimo que, dia a dia, sol a sol, ontem
construiu as primeiras casas, ontem levantava os alicerces do Palâcio
do Planalto, mas hoje cava buracos para a implantação de um gran·
de sistema viário que o Governador Elmo Scrcjo de Farias cst6 a
implantar cm Brasília.
Puru comemorar, c no objctivo de homenagear a NOVA CAP,
o Diário de Brashla, Sr; Presidente, sob o titulo "Os primeiros pas·
sos da NOVACAP" e sob o titulo "Os ex-Dirctorcs da
NOV ACA P", !ruça, em rápidas pinceladas, u história da implanta·
çüo dessa giguntescu e extraordinária Companhia que, no passado,
exerceu papel relevante nu construção de Bras!lia, c hoje, mais rele·
vante ainda, o presta nu consolidação desta obra ciclópica que é a
nossu cspt:luculur Brusiiiu.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- Ceará)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA V, Ex• com muita honra nobre·Senudor.

Golós) -

Ouço

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - Ceará) - Bem .faz V, Ex•,
Senador Osircs Teixeira, cm lembrar à Casa, pelo brilho da sua pala·
vra, o que foi a NOVACAP, o que é a NOVACAP. Honramo-nos de
ter pertencido à sua direçiío, na época da construção desta cidade, e
vemos, volvendo os olhos pura o passado, o que era tudo deserto e o
que i: a afirmação de hoje; o que era aquela soma quase impossível de
obstáculos a transpor e o que é hoje essa esplêndida realidade, tudo
graças u essa companhia, malsinada por muitos, principalmente por
aqueles que nem sequer, conheciam o que ela estava fazendo, mas
que através de sucessivas administrações, das quais noS permitimos,
por um dever de justiça, destacar u de Israel Pinheiro, fez passivei a
interiorização da nossa Capital, tornou factivél a marcha para o Ocs·
te, tiio decantada no tempo cm que éramos crianças.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Golis) - loques·
tionavclmentc, nobre Senador, o aparte de V. Ex• dá um colorido
que era preciso ter o nosso pronunciamento desta tarde.
Na verdade, homens como Israel Pinheiro, homens como
V, Ex•, homens como Bernardo Sayão c Carvalho de Araújo, foram
daqueles que acreditaram em Brasília, que acreditaram na
NOV ACAP e, cientes e conscientes de suas responsabilidades profis·
sionais, cientes c conscientes de suas rcsponsabílídadcs para com o
futuro, plantaram no Planalto Central esta Brasília que teve como
sustcnt6culo a NOV ACAP, a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital de que hoje, com muita alegria, com muito contentamento
nosso, cantamos o seu décimo- nono aniversário.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OSIRES
TEIXEIRA, EM SEU DISCURSO:
A Nota onclal

"Desde 1%4 o Brasil vem procurando neutralizar as principais
distorções causadas pela innaçào, através da ampla adoção do ins·
titulo du correção monetária. O principio da corrcção, tal como defi··
nido no 11 I'ND, faz parte da politica econômica do atual Governo,
nüo devendo sofrer quaisquer alterações nos seus aspectos doutriná·
rios. A apuração dos coelicientes de correção monetária, no entanto,
exige a utiliza<;iio de índices de pr,eços adequados, que renitam
convenientemente o ritmo inflacionário, mas que não introduzam

comronentes indevidos de realimentação do processo altista, Nesse
sentido, considem-sc que a corrcção monetária não deve incorporar
altas ucidcntuis de rrcços oriundas de calamidades climáticas ou de
impactos adversos da conjuntura internacional no preço de produtos
importados.
Até agora, os coeficientes de corrcção monctâria têm sido apu·
rados a partir do fndice de preços por atacado-disponibilidade intcr·
na, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Confor·
me anunciado, a partir de agosto de 1975 a Fundação Getúlio
Vargus publicarú nova sóric de índices, da qual se expurgam as altas
acidentais de preços, Essa nova série de !ndiccs que coincidirá com a
dos rrc<;os rorutacudÓ·disponibilidadc interna, ati: o mês de julho de
1975, seril utiliwdu daqui por diante para o cálculo dos coeficientes
de corrcçiio monctt1riu.
Dcvc·st.: notur que, u não ser cm meses excepcionais, as vu ..
riaçilcs do novo Jndicc tenderão a manter-se muito próximas das cor·
respondentes ao Indico de preços por atacado-disponibilidade intcr·
na. Em quai<Juer hipótese, pum efeitos do cálculo dos coeficientes de
corrc<;ào monctC<riu, nr1o se dedulirilo altas acidentais de preços além
do limite de4% (<IUIIlro porcento) cm cada per!odo de doze meses,
Deve-se também registrar que vilrios coeficientes de correção
nH>nctúriu, como o das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nucio·
I
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Estava, assi01 constituída a primeira D.irctoria du NOV ,<,CAP
imcdiutamentt: upós usua criação.

Os Primeiros Passos da NOVACAP

Os Ex-DI retores da NOVACAP

Com a sunção presidencial, a 19 de setembro de 1956, há
dczcnovc anos, da Lei do Congresso Nacional que mandava transferir a Capital do Brasil para o Planalto Central e criava a Companhia Urbunizadoru da Nova Capital do Brasil (CUNCB, depois
popularizada NOVACAP), foi tomada uma série de providências,
no mesmo mês de setembro de 56, objetivando dar cumprimento ao
estatuto legal.

Ao inicio de suas atividades, em 1956, a NOVACAP era consti·
tuidtl de três Dirctorius: Executiva, Financeira c:Administrativa,ext:rcidas, respectivamente, pelos Srs, Bernardo Sayào de Carvalho de
Araujo, !ris Mcinberg c Ernesto Silva. Com o passar dos anos, as de·
norn in~u;õcs c utividadcs sofreram modificações, de ucordo com as
necessidades. Hoje, u NOVACAP é formada por quatro diretorias:
Ad01inistrativu, Financeira, de Urbanização c de Edificações, exercidas, respcclivumcntc, pelos Srs. Roberto de Oliveira Cruz, Joüo
Mancini, Mauro de Alencar Fecury e Emmanuel Pedrosa Filho.

No mesmo dia em que o Presidente da República, Juscelino
Kubitschek de Oliveira, sancionava a Lei, a Comissão de Planejumento da Construçiio e da Mud;nça da Capital Federal, que fora
durante muitos anos presidida pelo Marechal José Pessoa,
divulgava, já sob u presidência do Sr. Ernesto Silva, o Edital do Concurso para o Plano Piloto da Nova Capitul do Brasil.
·
Enquanto isso o Presidente anunciava, que a 2 de outubro, faria
sua primeira viagem ao local da futura Capital, no Planalto Central.
No dia 20 de sete!" oro, o jurista Antonio Gonçalves de Oliveira,
Consultor-Geral da República, era nomeado para apresentar a
União nos atos de constituição da Companhia Urbanizudora da
Nova Capital do Brasil.
Durante dois dias, o Consultor-Geral (depois Ministro do Supremo Tribunal Federal) trabalhou com afinco c exclusivamente na elaboração dos Estatutos, Contou com a colaboração de Ernesto Silva e
Se,gismundo de Araújo Melo. A sessão de instalação da Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil já fora. no mesmo dia 19,
marcada para o dia 22 de setembro na sede da Comissiio de Planejamento da Construçiio e da Mudança da Capital Federal. Esta Comissão era uma remanescente da Comissão de Localização, que
durante muitos anos foi presidida pelo Marechal José Pessoa, À data
da sessão, a Comissão estava sÓb a presidência do Sr. Ernesto Silva,
cm virtude da renúncia do Marechal José Pessoa, em maio do
mcs01o :mo de 56,
No dia previsto, 22 de setembro, realizou~ se a reunião em ato
público no Rio de Janeiro, antiga Capital, tendo sido aclamado para
presidi-la o presidente da Comissão de Planejamento da Construção
e da Mudança da Capital Federal. O Sr. Ernesto Silva, depois de
agradecer ··a honrosa investidura", fez um breve histórico dos "esforços desenvolvidos, durante os últimos sessenta anos, para tornar efetiva a interiorização da Capital do Brasil, problema secular
defendido pelos grandes estudiosos dos assuntos fundamentais do
País". Em scguidn, foram postos em votação o Laudo de Avaliação
dos bens das Comissões anteriores c o projeto de AvaliaÇão e o proje-
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pelos Srs. Herbert Moses, Muuro Borges Teixeira, c Luiz Mendes Ri·
bciro_(esle úliimo representante da Oposição).

m.tl, !'iito culculudos a purtir de médias móveis defasadas do índice de
preços por atucudo. Em tais casos. u introdução do novo índice não
:trctarlt de: im~:diato os coclicicntes de correçào, mus apenas dentro
de: alguns mcScs .. ,

to de Estatutos da Co01panhia Urbanizadora da Nova Capital do
Br:1sil sendo então aprovados e constantes cm ata daqueln dnta.
Dois dias mais, 24 de setembro, o Presidente Kubitschek, através de decretos, aprovava as decisões da reunião e extinguia a
Comissão de Plnnejamento da Construção e da Mudança da Capital.
No mesmo dia 24, cru ~ameado o Sr. Israel Pinheiro para presidente da Co01panhia Urbanizndora da Nova Capital NOVACAP, e
com ele, os Srs, Ernesto Silva e Bernardo Sayão para diretores. No
dia seguinte, saiu a nomeação do Sr. !ris Meinberg também pura
diretor, na qualidade de representante dn Oposição (a UDN). Por
iguul, foram nomeados os membros pura os Conselhos de Administração c Fiscal. O primdro, formado pelos Srs. Bnrbosa Lima Sobrinho, Ernesto Dornelles, Oscar Fontourn, Bayard Lucns de Lima,
Epílogo de Campos e Adroaldo Junqueira Ayres (estes dois últimos
como represcntnntes da Oposição) e, o segundo Conselho, intcgrndo

A Dirctoria Executiva que, cm 1967, passou a se chamar Dire·
toria para Assuntos de Administração e Obras e, em 1973, deu
_ori,gcm l1s.Diretorias de Urbanizução e Edificações, teve, ao longo
desses dezenove anos, os seguintes diretorcs: Bernardo Sayão
Carv:ilho Araujo, Moacyr Gomes c Souza,' Pery Rocha França,
·Fr:1nk Robert Ballalai Muy, Vasco Viana de Andrade, Carlos
M:~g:~lhàes da Silvoira. Humberto de Paula Antunes, Armando Josí:
Buchnmnn, José Salvador Avcrsu, Creso Vilela, Hugo Martins
Borges, Eloysio Ribeiro de Souza, Jorge Gonzalo Barreto Buitrago,
Paulo Janot Borges, c Urbanização: Roosevelt Nader e M·auro de
Alencar Fccury, e Edificações: Carlos Alberto Ribeiro Cacaes, Fer·
!!.ando Luiz Ramos Dias c Marculino Castelo-Branco Bittencourt,
A [)irctoria Financeira que, em "!967, passou a se chamar Di·
retoria Para Assuntos Econô01icos e Financeiros e, em 1973, voltou
a denominar-se Diretoria (econõmica) para fazer nascer a
TERRACAP.. Ao longo desses dezenove anos foram os seguintes os
seus dirctores: lris Meinberg, Moacyr Gomes e Souza, Guilherme
Machado, Jo[1o Batista de Campos Maria, Frank Robert Ballalai
May, Jaymc de Assis Almeida, José Madureira Horta, Francisco de
Paul:~ Mmquos Lopes, Hu01berto de Paula Antunes, José, Passos
Porto, ildcu Diniz, Paulo da Fonseca Viana, Clovis Ferreira de Mo·
ruis, Geraldo Roberto Orlandi, Francisco Luis de Bessa Leite,
Otúvio Odilio de Oliveira Bittcncourt, Paulo Darcy Pulhas, José
Ferreira Silva e Roberto de Oliveira Cruz.
A Dirctoria Administrativa sofreu, em 1969, uma 01odificaçiio
na sua estrutura para Direloria de Serviços Públicos, voliundo, em
1973, ii designaçf1o de Diretoria Administrativa. Ao longo de sua
c.xistência, foram os seguintes os seus direton:s: Ernesto Silvu, Jayme
de Assis Almeidu, Olavo Viunu Moog, Fernando Affonso Gay da
Fonscc:1, Afrünio Barbosa da Silva, Frank Roberto Bullalai Muy,
Antonio Bernardino de Sá, Humberto de Paula Antunes, Evaristo
D:illro de Custro, Arm:1ndo José Buch01ann, Nelson Omegna,
Geraldo Roberto Orlundi, lldeu Diniz, Thompson Scafulo, Antonio
Rodrigues du Silvu e José Ferreira Silva.
O SR. PRESIDENTE (Dinartc Mariz)- Tem a palavra o nobre Senudor Lourivul Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sergipe. Pronuncia
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
HÍI 0111i1o, defendo a lese de que a PETROBRÁS deve pagar
royultlcs aos Estados pelo petróleo e giiS cxtraldos du pluluformu
contincntnlttuc lhes fica confrontante,

Nu sc:muna utrnsudu, u Comissão de Minas c Encrgu.a du
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que atribui 5% do valor da produção extraída no mar n tais unidades
da Federação.
Este percentual não iria prejudicar outro. igual, destinado ao
Ministério das Minas c Energia, para constituir o Fundo Nacional
de Mineração, e ao Ministério da Educação e Cultura, para pesquisas em Geocii:ncias, em partes iguais. A proposição jA foi, também,
aceita pela Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade,
devendo ser, agora, examinada pela Comissão de Finanças, antes de
ser submetida ao Plenário da Câmara, o que, esperamos, se darâ
muito cm breve.
Acredito chegado o momento de se dar aos Estados litorâneos a
justa paga pelo óleo encontrado na faixa da plataforma que lhes fica
defronte, Os inve~timentos da ·PETROBRÁS, sempre feitos com
grande êxito, permitem tal ajuda. Por isso, mantenho-me fiel à linha
que sempre defendi neste assu 0to, desde quando começou a ser
extraído o óleo no litoral sergipano. Fui um 'dos que ergueram esta
reivindicação no meu Estado, quando Governador.
Estou certo de que o Governo sabcrâ fazer justiça às âreas do
País que satisfizerem as exigências ·do projeto de lei cm exame na
Câmará Federal,
Tive conhecimento· de que o ilustre Lfder José Bonifácio, cm
declaração pública, deu seu apoio à proposição, que tem, como um
dos sous signatários, o operoso Deputado sergipano Passos Porto,
gr:~nde batalhador na defesa dos altos interesses do povo de Sergipe.
Quando vier ao exame desta Casa, espero receba este projeto a
mesma acolhida já registrada na Câmara, através de suas Comissões
Tócnicas, que já lhe deram par<:l:er favorável.~ uma antiga reivindicação 'de Estados como Bahía, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo; Rio
Grande do Norte e, 'agora, do Rio de Janeiro, que poderá vir a
beneficiar, igualmente, Estados outros cm cuJa plataforma venha a
se encontrar petróleo. Essa medida concretizará, pois, a justa
recompensa pela riqueza encontrada no prolongamento de seus
territórios. ·
R~iterando velha convicção, mais uma vez expresso meu apoio
ao projeto ainda em tramitação na Câmara, que, espero,. também no
Senado, tenha curso vitorioso c célere. E encerro afirmando confiar
que esse proposição venha a ter aceitação por parte do ilustre
Presidente da PETROSRÁS, General Arakcn de Oliveira, bem
como do eminente e lúcido Ministro das Minas c Energia, Sr.
Shigeaki Ueki, que hão de ser sensíveis a reivindicação tão natural c
justa, contribuindo para sua concretização, (Multo bem! PaiiÍias. l
O SR. PRESIDENTE (Olnarte Mariz)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceard. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadom:
Nossa intervenção vui ser muito breve, por não estarem aqui
prc:scntes os ilustres membros dn Oposição, com os quais debatemos

o ussunto em tela. Mas não poderlamos deixar passar esta ocasião,
sem que fosse bem explicado a esta Casa, medida de Sua Excelência
o Senhor Presidente da República que, pela divulgação heterogénea
que vem recebendo no râdio, na televisão, nos jornais, precisa ser
colocada em seus verdadeiros termos. Trata-se justamente do fato de
Sua Excelência estur dnndo.cumprimento a um dos incisos do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento na parte relativa à energia.
O que diz o 11 PND na página 75:
"/\ procura de fontes alternativas de energia: produçao
de álcool para adicionar ll gasolina,"

O Governo Gciscl, nilo foi de hoje, mas de hã muito, desde o recebimento pelo Conselho Nacional do Petróleo, de trabalho sobre
esse assunto feito pela ASSOCIGÁS "A Fotosslntcse como Fonte de
Energia," não se tem descurado do assunto. Uma vez que, semana
passada, ouvimos a informação da criação de um Grupo de Trabalho com representantes do Ministério da Indústria c do Com~rcio,
das Minas c Energia, do Plancjamento e da Agricultura para tratar
do assunto, gostaríamos de, aqui, dizer que se trata de matéria
pcrcutidajâ com delineamentos precisos,
No pronunciamento que fizermos sobre a politica energética do
Governo c a forma com que pretende enfrentar o nosso deDdt de
petróleo, seja na parte de combust!vcl, seja na parte qulmica, isto é,
na petroquímica, teremos ocasião de apresentar dados que mostrarão que, quando o Governo inseriu este artigo no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, estava cônscio do que fazia. Mas, na tarde
de hoje, torna-se ncccssârio, apenas, passando l vol d'olleau sobre o
problema, informar à Casa que, realmente, o que o Governo deseja
não é obter álcool de mandioca, nem de milho, nem de cana -o que
objetiva é conseguir o âlcool anidro da fonte que o estudo mostrar
·ser mais cconômico para o País. Portanto, não há id~ia preconcebida
de retirar álcool da mandioca ou da cana-de-açúcar, cm usinas autônomas. Há, sim, uma idéia já delineada de, se a solução se dirigir
para o setor da cana-de-açúcar, fazer o !AA aquisição do âlcool cm
termos que tornem atraente a produção desse carburante. Apenas
para uma observação, dirlamos que, então, deveria ser esse álcool
anidro, para não haver prejuízo do usineiro, ser adquirido ao preço
de paridade com o açúcar cristal standard, na base de 60 quilos deste
para 44 litros do outro, o que faria com que este preço do âlcool
anidro passasse para CrS 1,92 o litro. Para que o Senado possa
aquilatar as dificuldades existentes só neste pequeno problema, sem
entrarmos na consideração da produção da cana ser ou não
suficiente, diríamos q~c o preço atual do álcool anidro cm cruzeiros
é de CrS 0,9815 o litro, ou seja, quase a metade.
A PETROBRÁS adquiriria, então, este álcool anidro cm todos
os lugares designados pelo IAA, afim de que fo.ssc possível s~ fazer
uma misturahomogênia. Esta a síntese de como se procederia, a
~oluçlio fosse derivada para a cana-de-açúcar. Mas, sabem os Senhores Senadores que a produção de cana-de-açúcar, hoje cm dia, é
bem inferior à capacidade de moagem instalada. Assim, a nilo ser
com uma compensação monetária, os donos de usinas não iriam desviar u sua atividadc principal - a produção do açúcar- para se dedicar ao álcool anidro.
Gostaríamos de dizer, c isto -scrâ objcto de pronunciamento
nosso com mais vagar, quando poderemos discutir detalhadamente
com os críticos da política energética do Governo, que, por outro
lado, a afirmativa de que, já em 1976, a mandioca estaria resolvend~
o problema desta mistura, que é ótima até 15%, tolcrâvcl até 25%, e
apenas uma afirmativa superotimista, para não se empregar o termo
mais forte. Estâ-se cstudand.o o inicio desta tecnologia. A única coisa
que existe de real, a respeito do uso da mandioca no momento, é um
projeto do Instituto de Desenvolvimento de Minas Gerais para uma
usina produtora, junto a uma plantação de 6 mil hectares de mandioca, que daria 20 mil metros cúbicos por dia, do produ~o.
Estas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, são as explicações ante·
cipadas que gostaríamos de dar, para que, depois, não (ossem
cobradas do Governo afirmativas que não fez, providências que não
prometeu.
O grupo acima aludido, durante 30 dias, cstudarâ todos os
aspectos do problema, recebendo a vasta documentação u css_c
respeito reunido e submetendo, através do Conselho de Desenvolvimento Econõmico, à alta consideração de Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, as alternativas quantificadas, tanto cm
preço, quunto em unidades a produzir.
O Sr. Agcnor Maria (MOB- Rio Grande do Norte)- Permite
V. Ex• um aparte? ·

s:
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA prazer.
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O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
Virgílio Távora, quanto uma tonelada de cana produz de açúcar c de
•ílcool'l
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Ceará) -

Com

O Sr. Vlrgfllo TAvora (ARENA- Ceará)- Noventa e quatro
quilos de açúcar c dez quilos de álcool.
O Sr. Agenor Maria (MOO - Rio Grande do Norte) Desejava saber, agora, quanto uma tonelada de mandioca produz de
álcool.
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O Sr. Agenor Maria (MDO- Rio Grande do Norte)- Permite
um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Pois não,
com prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDO- Rio Grande do Norte)- Sobre o
problema da cana-de-açúcar, está quase que provado o álcool anidro
da cana representa mais um esrorço do Governo, porque é altamente
deficitário.
·

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- ilem, não
era nosso objctivo tratar desse assunto. lrlamos apenas dar uma ·
notfcia ao Plenário, mas não nos rurtamos às perguntas. A
O SR. VIRGILIO. TÁVORA (ARENA- Ceari)- Exato. A
tecnologia da obtenção do álcool da mandioca compreende solução
solução que se está mostrando é que se teria de abandonar o uso das
de duas questões: o esmagamento· c a destilação. Na destilação,
usinas existentes ou subir demais o preço do açúcar:
tecnologia conhecida, podcrlamos utilizar material reito no Brasil,
Mas aqui se: trataria, então, de unidades autônomas, quer dizer,
produúdo no grande pólo do Centro-Sul. Quanto ao esma·
destilarias
autônomas, financiadas pelos órgãos governamentais,
gamento, teremos ainda que criar uma tecnologia, que aliás não é
pura a prÓdução de álcool. Como não adianta produzir mais
das mais sofisticadas.
açúcar do que aquilo que se pode exportar, terlamos plantações para
Agora, os dados que possulmos a respeito, quanto à produção
cuna·de·açúcur destinadas a serem transformadas, cm destilarias
de álcool cm uma tonelada de mandioca, segundo os apologistas
uutônomas,
dessa solução: uma tonelada de mandioca, cujo ciclo vegetativo é de
18 meses, daria duzentos litros de álcool, enquanto que uma
O Sr. Agenor Maria (MOO- Rio Grande do Norte)- Tendo
tonelada de cana, como vê V. Ex•, mesmo que não produzamos
em vista economizar divisas.
açúcar, c que todo o produto da cana seja destinado exclusivamente
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceari) - t;: o fato,
ao álcool, 60 a 65, conrormc a capacidade do engenho, Seria três
porque o nosso problema, eminente Senador, hoje cm dia, não é tanvezes mais. Apenas, esses dados são obtidos praticamente em insta·
to o cruzeiro- isto não quer dizer que estejamos nadando cm ouro
laçõcs, nem piloto, de laboratório. A primeira experiência séria a ser
-nosso
problema i: divisas.
rcita, para que dela resultem dados que permitam um conhecimento
maior do problema, é aquela do Instituto de Desenvolvimento de
O Sr. Agenor Maria (MOO - Rio Grande do Norte) - Pois
Minas Gerais, a que, há pouco, nos rcrcrimos.
não. Agora o outro problema é o aspecto da mandioca. Sabe V, Ex•
que estamos produzindo, hoje, no Brasil, menos mandioca do que
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- De 90
em 1963.
quilos de açúcar, temos mais ou menos 10 litros de álcool como
subproduto?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Mas desde
que estimulada, eminente Senador, qualquer cultura vai para diante.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Doze litros,
Veja V. Ex•, o que que nós dizíamos de soja, há cinco anos
O Sr. Agenor Maria (MOO - Rio Grande do Norte) - t;: o
atrí1s, c o que hoje ostentamos como nossa produção! Veja V. Ex• o
subproduto.
surto que o trigo teve, tudo com incentivo c bom preço, V, Ex•
garunta um preço à mandioca, remunerador, não tenha a menor dú·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Não
vida de que será plantado muito mais mandioca, na terra de V, Ex•,
produzindo o açúcar, dá 60 a 65 litros de álcool, conrormc a cana.
nu nOssu. no cerrado, em Minas Gerais ...
Quer dizer, é uma di rcrença que não se conta.
O Sr. Agenor Maria (MDO- Rio Grande do Norte)- PrecisaO Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Exuto,
mos estimular, a produção agrícola, mesmo que não se tenha de
pois !criamos de deduzir esses 12 litros já obtidos como subproduto
razcr úlcool, porque nu realidade, rarinha, rcijilo c arroz, que passe produzido o açúcar ...
samos a produzir menos, são produtos básicos pura alimentação do
O· SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Então,
povo, A população aumentou, c u produçilo desses géneros não,
quando se deduz ...
Muito obrigado a V, Ex•
O Sr. Agenor Maria (MDB Encarece mais ainda o álcool.

'''

Puru nós, nordestinos, pura o Estudo de V. Ex•, pura o Estudo
do Ceará, pura o Cerrado, vamos pedir a Deus que a mandioca seja
uma solução aceita. Mas a certeza damos aqui, de que o Governo
Geiscl rurá a opção que melhor convier à economia do País,

Rio Grande do Norte) -

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Ficaria
aproximadamente 53 se produzir 65. V. Ex• está entendendo? 65
menos 12 igual u 53. Vejamos; uma tonelada de cana daria 53 litros de
álcool. Não é uma tonelada de açúcar, é uma tonelada de cana. Ora,
isto transrormado cm açúcar, alcançaria 28 dólares, o que raria um
litro de álcool produzir apenas, para nós, 30 centavos, enquanto que
no açúcar daria, o quilo, sessenta centavos.
Mas tudo isso silo dados a serem examinados, rigorosamente,
porque, como sempre dizemos nesta Casa, para se apreciar um pro·
blemu, mister se torna, iniciulmcntc, quantificá-lo, verificar se aquela
quuntificuçilo rcitu por nós é a que responde à realidade- é o caso
das discussões que temos com u Oposiçilo. V, Ex• deve estar
recordado - c buseudo nos dudos, com cubcça fria, CX!Iminuremos
us dirercntcs opções.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Sr. Pre·
sidcnte, Srs. Senadores, o oportuno tempore, isto é, quando estiverem
n1uis uma voz repetimos - presentes os ilustres representantes da
Oposição com quem debutemos o problema energético (nunca o fize·
mos nuuusilnciu de nenhum deles, V. Ex• é testemunha) -voltare·
m:ui pura mosti-nr n este Plcnúrio u poUtica integral, deste Governo,
no Sctor, o demonstrar que uquilo que estava escrito no PND, não
crum intenções; l.!ram lh.:t~.:rnlin:l~'llcs de resultados a obtermos.
Era o que tínhamos a di1er, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
(Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE ( Dlnarte Murlz) - Concedo a palavra uo
nobre Senudor Benjamim Furuh. (Pausa,)
S. Ex• nilo está presente.
Concedo u puluvru uo oobre Senador Evel6sio Vieira. (Pausa.)
S. Ex• nilo estú presente.
Concedo u puluvru ao nobre Senudor Otair Bcckcr. (Pausa.)
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Concedo u p:lluvra uo nobre Senador Milton Cuornl. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra uo nobre Senador Jessí: Freire. (Pausa.)
S. Ex• não estú presente.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra no
nobre Senador Franco Montoro,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo. Pronuncia
o scgulnte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por iniciativa da Associação Paulista dos Municlpios, trazemos
uo conhecimento do Senado a grave situação dos matadouros do in·
tcrior, que estão sendo fechados com sérios preju!zos para· os
Municípios.
Parn a solução do problema, a APM sugere uma linha de cri:·
dito c financiamentos oficiais para edificação e reforma de ma·
tadouros municipais, com projetas adequados à situação económico·
financdra dos nossos munic!pios.
A gravidade do problema i: relatada em artigo do Sr. Wilson
José, Presidente da APM, sob o titulo "Fechamento de matadouros
preocupa o interior", que solicitamos faça parte integrante do nosso
pronunciamento.
!)ara o assunto, solicitamos a atenção e as providências cabíveis
por parte da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
e do Ministério da Fazenda.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:
JORNAL: A COMARCA/ARAÇATUBA- t6·8· 75
Fechamento de matadouros preocupa o Interior

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão a
realizar·se, hoje, às .18 horas c 30 minutos, no plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à leitura de Mensagens nos. 75 c 76, de
1975 (CN).
.
Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessão,
designando para a de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votaçã,o, em turno único, do Requerimento n' 409, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Osircs Teixeira, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal; da Conferência do Dirctor Geral da
Rede Globo de' TV -Walter Clark, feita perante a Escola Superior
de Guerra.

:z
Wilson José:

Presidente da Associação Paulista dos Municípios

necessidade dn adoção de medidas extremas, sempre nsfixiadorn; da
liberdade de nçào dos que extraem de suas utividades, algumas penosas, o sustento para si e para os seus.
Permitir com exclusividade aos frigor!ficos a matança de
animais que sustentam a população, proibindo a concorrência dos
matadouros municipais, é negar a verdade dita por Sócrates: "O que
temos u fuzcr é ihstruir, não proibir." ·
O Presidente Geisel haverá de pessoalmente determinar a
suspensão dessa medida, impondo imediatamente a reabertura dos
matadouros, notadamente agora, que o Ministério do lnierior se
debute com séria crise económica, provocada pelos últimos aconte·
cimentos, e com a perspectiva de novo êxodo rural em decorrência
da falta de trabalho pela cessação de muitas atividades agrlcolas."

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 06,
de 1975 (ri' 1.996·8/74, na casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao artigo 2' da Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, que "determina re·
gras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública",
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 157 c 158, de 1975, das
Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, e
-·de Finanças.

""'l fechamento de matadouros em dezenas de municípios
paulistas gera preocupações e tensões entre os açougueiros do lnte·
rior. O Departamento de lnspcção de Produtos de Origem Animal
não vem permitindo o funcionamento de matadouros e
conseqaentemente, centenas de açougues estão paralisados
provocando um abalo na economia dos municípios e deixando sem
emprego a milhares de trabalhadores que operavam no selar.
Por menor que seja o munic!pio sempre hâ dois ou três açou·
3
gues, que comercializam os produtos de origem animal, procedentes
dos matadouros municipais. Com o fechamento dos matadouros
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado no
haverá uma proliferação maior de abates clandestinos e comercializa· 46, de 1973, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que "reduz o pra·
ção dos produtos se fará cm condições higiênicas piores das exis· . zo prcscricional do direito de receber ou cobrar as importâncias de·
tentes, já que a fiscalização, como sempre acontece, í: ineficiente e às vidas no INPS de trinta para cinco anos, alterando o art. 144 da Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, tendo
vezes comprometedora.
PARECERES, sob nos 73 a 75, de 1975, das Comissões:
As atividndes desses matadiluros interioranos que aos poucos
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri·
vão se encerrando poderiam seguir uma sistemática diferente da
impostn, onde os rencxos negativos da medida se dilulsscm na aplica· di cidade.
- de Legislação Social, favorável, com emenda que npresenta
çiio do uma política mais sábia e consentânea com o processo que;,
envolve o nosso desenvolvimento. Aplicada a sanção irrevers!vcl,
den' 1-CLS:e
n11sco, naturuhnente, o descontentamento não só entre os que.
-de Finanças, favorável ao projeto e à Emenda n' I - CLS,
nos termos da subemenda que oferece.
cnccrrutn ilbruptumcnte seu trabalho como, ainda, entre as comuni-:
dadcs que se dcsnrvoram c se desintegram.
4
Se o objetivo é resguardar a saúde pública c exercer maior
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 4,
controle sobre os rebnnhos, vale dizer, que ele se frauda completamente, pois que, n matança obviamente vai continuar c a decorrente de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a
comercialização acontecerá dentro de fórmulas que escapam à lcgislnçüo da Previdência Social, e dá outras providências, tendo'
PARECERES, sob nos 661 a 663, de 1974, das Comissões
nnúlise de qunlquer um de nós, mas que são próprias de um Pais da
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri·
extensão do nosso c cnracterlsticus naturais dos que, desesperados,
buscnm u sobrevivência u qunlquer custo, Melhor seria n adoção de dicidade:
-de Leglslaçí\o Social, favorável: e
normas espi:clficas, S11lutares, nex!veis e filceis paru que a
-de Finanças, favorúvcl.
'coexistência de propósitos possa ser cstabel~cida sem que hujn
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Discussiio, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titudonalidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado nY 87, de 1975, de autoria do Senhor Sena·'
dor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a inclusão de Adido Agrí·
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cola cm Representações Diplomáticas do Pàls, tendo
PARECER, sob n• 346, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Está encerrada a ses·,

siio.
(Lei'Onta·se a sessão, às 17 horas e35 minutos.)

143• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 23 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard ~José Este·
ves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Fausto Castelo·
Branco - Helvídio Nunes - Virgílio Távora- Wilson Gonçalves
- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Paulo Guerra
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Baptista - Ruy
Santos - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Magalhães
Pinto - Orestes Quércia - Lázaro Barboza - Osires Teixeira ltalívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Mattos
Leão- Evelásio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger- Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I•·Secretúrio vai proceder à leitura do Expdiente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
N1' IH0/75 (n• 293/75, na origem, de 22 do corrente), referente
llo Projeto de Lei da Cúmara.n• 55, de 1975 (n• 723-B/75, na Casa de
origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do
Trubulho, cm favor du Secretaria-Geral - Órgãos Regionais do
Trubalho- o cri:dito especial de CrS 4.493.500,00 (quatro milhões,
quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) para o fim
<)Ue especifica": (Projeto que se transformou na Lei n• 6.240, de 22
de sctclllbro de 1975).
N• IHI/75 (n' 294/75, na origem, de 22 do corrente), referente
liO Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1975 (n' I·C/75, na Casa de
origem), que "cria a 9• Região du Justiça do Trabalho e o Tribunal
Regional do Trabalho respectivo c institui u correspondente
l'rocurudoria Regional do Ministi:rio Público, e dâ · outras
providências" ..
AVISO DO MINISTRO CHEFE DO
GABINETE CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
N<' 307-SUI'AR/75, de 22 do corrente, encaminhando cópias
c.lns inl'ormuçõcs prcsludas, pelo Ministério da Fazenda, sobre o
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1975, de autoria do Senhor
Senador Josú Sarncy, que destina 15% da renda liquida da Loteria
EsportiV)l Federal aos excepcionais, introduzindo alterações no
Dccrcto·lci nv 594, de 27 de maio de 1969, c dú outras providências.
(ii ('omi.t\'tlo clt• Hducacclo t' Cllllllra.)

PARECERES N•s 427 E 4ZS, DE 1975
Sobre o Projetei de Lei do Senado n• 85, de 1974, que
"altera a Leglslaçio da Previdência Soélal e d' outris provi·
dências."
PARECER N•427, DE 1975
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Heitor Dias
De. autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto
suhmetodo io apreciação desta Comissão visa,a dar nova redação ao
artigo 13 da Lei n• 5.890, de '8 de junho de 1973, -Lei' Orgânica da
Previdência Social.
·
·O mencionado artigo fixa a escala de contribuição dos tra·.
balhadores autônomos, segurados facultativos e empregadores. Essa
·contribuiçioo é .feita sobre uma escala de salário-base definida por
classes que varou de zero a I uno de filiação, até 25 a 35 anos de
lilim;ào.
A proposição tem por objeto fundamental a unil'lcaçilo de
e-scalonamento das cinco primeiras classes até cinco salârios-ml·
nimos c u permissão ,~!'ra que a contribuição ,miníma dos profis·
sionais liberais corresponda à primeira classe estabelecida.
Não se poderia acoimar a proposição de atentatória à regra
constitucional contida no item I, do art. 57. Trata-se de regulamenta·
çào legal com repercussão financeira. Portanto, de direito financeiro
c nno mutériu linanceira,
No fombito de atribuições inerentes a esta Co.missilo, o projeto
cstil compatibiliwdo com os ditames constitucionais inseridos no
Titulo III, sob u denominação "Da Ordem Econôinica e Social".
CÍlbcrfl il douta Comissão de Legislação Social a apreciação do
mérito do projeto, onde serão analisadas as conveniências preeoniza·
.dus cm longu c lllinuciosujustilicac;ào,
Assim, na ~-fera de competência regimental desta Comissão,
nwnil'cstamo-nos J'uvoravehncnte ao projeto, tendo em vista que não
cncontrnmos nenhuma· infringência constitucional·ou jur!dlca.
Salll das Comissões, cm 23 de abril de 1975.- Accloly Filho,
Presidente - Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - Paulo
Brossard- Leite Chaves- Helv!dlo Nunes- Heitor Dias.
PARECER N• 428, DE 1975
Da Comissão de Leglslaçio Social
Relator: Senador Jarbas Passarinho·
1- Relatório

De llutorill do nobre Senador Nelson Carneiro, o projeto sob
exume dil nov11 redaçilo uo art. 13 du Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973, vis11ndo substancialmente " uniformizar o escalonamento das
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cinco primeiras classes de contribuintes autônomos, segurados

li

cultutivos e empregadores, até cinco salúrios·mfnimos, ao mesmo
tempo cm· que, eliminando dispositivos considerados ociosos,
proporcione aos profissionais liberais a permissão para que a sua
contribuição ml~inm corresponda à primeira classe estab~lecida.
A lei vigente determina que os profissionais citados contribuam
sobre umu escala de sulúrios-buse assim definida: I sulário·mínimo, a
classe de Ou 1ano de filiação; 2, a classe de I a 2 anos de filiação; 3, a
de 2 a 3 anos; S, u de l aS anos; 7, a deS a 7 anos e assim por diante
até a classe de 25 a 35 anos de filiação, que contribui sobre 20 salá·
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rios-mínimos,

·
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Argumenta o ilustre autor do proJeto que não haver a contn·
IÍuição possível sobre 4 salários mínimos "acarreta sérios problemas,
na medida em que dificulta ou até impossibilita os segurad:s que .se
encontram nessa faixa de seus ganhos, A diferença entre a classe de'
um a três e 'de três a cinco anos de filiação, isto é, entre 2 e. 5 salários
m'inimos é muito violenta, por isto que não se pode deixar de consi·
derar que uma boa parte dos segurados autônomos est~ enquadrada
nessas classes de três e quatro salários mínimos",
.
·Acrescenta, ainda, o nobre autor do projeto que, em conseqUên·
cia, não podendo o·scgurado autônomo contribuir sobre.5 salários
mínimos quando uma boa parte aufere entre 3 e 4 salários mínimos,
acabará procurando manter-se na faixa de 2 salários 'mínimos, em '
prejuízo próprio c de seus dependentes,
Defende o"'scnudor N~lson C~r~~irÕ .i' necessidade de s~ perm•·
tir ao profissional liberal que contribua inicialmente sobre o mínimo
(I salário mínimo} no primeiro ano de inscrição, devido às conheci·
dus ~inculdadcs de mercudo de trabalho compensador para o recém·
gruduado da Universidade, sobretudo nas carreiras liberais.
' . rinulmente, o projeto prevê a revogação dos dois primeiros
purúgrafos do artigo ll, considerados despiciendos.
·
Apreciado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, a pro·
positura fo!. considerada compatível com. os. ditames. c~~stitucionais••
que ·regem o Título III: "Da.O~dem Econom•c• e Soc1al .

Parecer
Ao sustentar que, em não havendo n11 escala de salário-base a referência aos 4 salários mínimos, para os que tenham entre 3 e 4 unos
de filiação, "a tendência í: que o segurado venha a manter-se na faixa
de dois salários mínimos, com evidentes reflexos para si e para seus'
dependentes", parece haver o nobre autor do projeto esquecido que,
'na tabela do Art. 13 entre 2· (dois} e 5 (cinco} salários mínimos, hã ci
salário-base correspondente u 3 (três} salãrios mínimos regionais,
para a classe de 2 a 3 anos de miação. Não haveria como, pois, a tendência à regressão a 2 snlãrios mínimos, De resto, no cusq de o se·
gurado autônomo niio poder sustentar a contribuição da classe em
que se encontra (no caso, a de 5 salários mínimos regionais} vêm em
seu socorro os parágrafos 3• e 4• do art. 13 citado, que lhe facultam
permanecer na classe em que se encontra ou ati: mesmo regredir na
escala até o nível que lhe convier, o que lhe evitará qualquer sacri·
ficio pecuniário,
O inconveniente, como se vê, i: apenas o de nilo haver, na tabela
de sulílfio-base u previsão a 4 salários minimos, como referência de
contribuição, pura os segurados com mais de 3 anos de miuçilo. Ora,
mesmó ocorre em relação a 6 salários mínimos, também inexisten·
.te, pura os que tí:m entre 5 e 7 unos de filiação, bem como para vários

o

outros, nu esculu, cjue nüo segue a ordem dos números inteiros, mas,'

ao contrilrio, a foge do escalonamento rigido, estabelecendo menor
número de classes eXIItamente pura reduzir us variações do salário·
base, tornando mais prática u suu uplicuçilo, Com efeito, a graduçilo
por unidades de salários, cm umu fuixu que se estende ati: 20 salários
minimos, sem maiores provcilos pura os segurados c pura o INPS,
upcnus viriu tornur complexu em demasia u sua utilização cfetiva,·
umu vez 1111e 11 lei lhes proporciona recolhimento nu clusse de suu cs·
colha, o que imprime ui tu nexibilidude à uplicaçilo.

Assim niio hú motivos ponderáveis para a modificação
rroposta, sulvo melhor juizo.

Parágrafo.\' /)e,rp/ciendos
Somos pela manutenção dos parágrafos considerados inócuos,
ati: mesmo porque o nobre autor da proposta de supressão, baseia
seu argumento no fato de que os dispositivos citados regulam o
óhvio - segundo suas palavras na justificação - sendo, portanto,
no máximo, um excesso.

Ora, prcliminurmcnte há u considerar que, ainda que inócuos
fossem, os parl1grufos só por isso não merecem ser eliminados. Na
verdade, porém, há razões para a sua manutenção. A primeira é a·
garantia que o g J• do art. 13 da lei vigente, que se pretende alterar,
representa para evitar os freqUentes procedimentos que, por falta des·
se dispositivo de lei, ocorriam antes, por parte de contribuintes autõ·
nomos, os quais só se interessavam em recolher as contribuições, regularizando assim as respectivas inscrições, quando necessitavam de
assistência do lN PS, sob a forma de beneficias, ou de assistência.
Com esse procedimento, além de outros inconvenientes, não
rurus vezes colocaram cm dificuldade os dependentes com direito à
pensão por morte, cm fuce da aus8ncia da carência regulamentar
exigida.
Do mesmo modo, o g2• do mesmo art, 13, previne a fraude no
que tunge ii fiel execução da tabela de salários-base,
Ademais, a supressão das duas regras, no caso dos tra·
balhadores autónomos, tornaria a filiação desses segurados um ato
de seu próprio arbítrio, já que, como segurados obrigatórios que são,
ser-lhes-ia licito efetuur os recolhimentos de contribuições com
atraso a nm de cumprirem o prazo de carência exigido para a
concessão das prestações, quando isso lhes aprouvesse, ou ainda su ..
primir ou suprir interstícios.
Os dois parágrafos, pois, silo essenciais para que fique expressa
cxceção de que, no caso desses segurados, não serão levadas cm
considerução, para a contagem do período de carência, as contribuições realizadas fora dos prazos legais, nem que serã admissivel o
·recolhimento antecipado de contribuições, para qualquer efeito.
<I

·Esses princípios não podem, portanto, deixar de. constar da
regulaçilo do regime dos trabalhadores autônomos, sendo que, ainda
mesmo quando dispensáveis fossem, a estipulação deveria ser
muntidu pura evitur dúvidas.

Conrrih11içào Mínima
Parece-nos também, data venla, que a abolição do limite mi·
nimo de contribuição, ou melhor, a redução do mínimo para 11 faixa
de liliw;i'io correspondente a zero u um ano, niio está bem colocada,
Com efeito, a contribuição do autônomo só i: cobrada quando esse
rrolissionul pass11 a exercer u utividade de maneira habitual e como
meio de vid11, condição que não lhe permite status de um salário mi·
nimo.

Varo do Relaror
Isto posto, somos pelu rejeição do Projeto de Lei do Senado
"" MS, de 1974,

Sulu das Comissões, em 19 de setembro de 1975. - Ruy
Carneiro, Presidente eventual - Jarbas Pa ..arlnho, Relator Vlrgnlo Távora- Nelson Carneiro,

-504PARECER N• 429, DE 1975
Comlssiio de Redaç~o
Rednçiio final do P~ojeto de Decreto Legislativo n• -13, de
1975 (n• 13-B/75, naCâlll_•r~_do~-~eputa~os).
Relator: Senador Orestes Quércla
A Comissão apresenta u redução final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 13, de 1975 (n• 13-B/75, na Cümnru dos Deputados),
~ueaprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre
o Bmsil e o Canadá, cm Brusflia, a 2 de abril de 1975, com u ressalva
prop9sta pela Comissão de Relações Exteriores no item 3 do nrt. 11
do rofcrido Acordo.
Sala d•:~ Comissões, em 23 de setembro de 1975. - Renato
Franco, PreSJder.te - Orestes Quércla, Relator - Mendes Canale
- VlrgBio Távora.
ANEXO AO PARECER N• 429, DE 1975
Redaçllo final do Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de
197S(n' 13-B/75, na Câmara dos Deputados).
_ Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art.44, inciso I. da Constituição, e cu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

O presente proJeto pretende estabelecer uos servidores do-fisco ci
direito ao exercício du advocacia.
Como se sabe, pelo utuul Estatuto, nos servidores do fisco se'
impõe umn proibição ubsolutu, a ponto de se impedir até o ingresso
do advogado no seu único órgão de classe, no cuso n OAB, vedando·
lhe, inclusive, u própria inscrição.
A rigor, chega n ponto de impedir que um advogado, por
exercer função pública de nuturezu fiscal ou tributária, inscreva-se
como profissional · autônomo e possa auferir, na velhice, os
'benefícios da Previdência Social.
· ···se aLei quer impõair que o exerêfêio do cnrgÕpúlilico r~duzaã·
independência do profissional ou proporciona captação de clientela
que, então, estabeleça, especificamente, os impedimentos, limitando
a ntividade -dp ·.profissional, mas nunca a ponto de estabelecer no r.'
mas lc~iva~ ao direito de inscrição no seu. órgão de classe, do que
·resulta, Oêcõ.<Siirininenie, a incompntibilidadê' (proibTÇiio total) pre:
vista no Estatuto.
'Éste projeto deseja corrigir os excessos da legislação atual de·
fine, especificamente, os limites do cxercfcio da advocacia para os servidores referidos, sem deturpar ou confundir o cspfrito nem os fins.
de correição do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1975.- Eurico Rezende.

e

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1975
Aprova o texto do Aco;d~ de Cooperaçio Técnica entre o
Go•erno da República Federativa do Brasil e o Governo do
Canadá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• J: aprovado o texto do Acordo de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Canadá, firmado em Brasilia, em 2 de abril de 1975.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
pu blicaçüo.
O SR. PRESIDENTE(Magalhies Pinto) --0 Expediente lidu
v11i i< publicaçüo.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
(;lido o seguinte
PROJETO ~F. LEI_ DO SF-NADO N•163, DE 1975
Altera dispositivos da Lei n• 4.215, de 27-4-63 (Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil), e di outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os servidores públicos, inclusive das autarquias e enÚdades puracstutais e-empregados de sociedade de economia mista e
c111presas concessionárias de serviço público que tiverem compe·.
tênciu ou interesse di reta ou indiretumente, na arrecadação de taxas e
co ntribuiçõcs de curúter obrigatório, inclusive parnfiscais, ou para
_uplicur multas r~l'!_~_i_o!!udus CE_m ·~~s utividnde~. poderão exercer a,
udVocucu<, com os <mpedimentos previstos no nrt. 85, incisos-III, IV,
V c VI da Lei n• 4.21 5, de 27-4-63 (Estatuto da Ordem dos Advog!ldos do Brasil).
·
·
Art. 2• Paru os servidores referidos no urtigo anterior cessam n
iucomputibilidudc e u proibição ao .exercfcio du profissão previstas
uos ~trts. B3 c 84 e seus incisos, du Lei n• 4.215, de 27·4·63.
Art. 3• Estu lei entrará em vigor na data de suu publicação, re·
vogndns ns disposições em contrário,
Art. 4• Revogmn-se as disposições cm contrário,
Justlficaçilo
A própria Ordem dos Advogados do Brasil, reconhecendo u
existência de rigorosos excessivos, já decidiu, utravós de seu Conse·
lho Federal, que "no funcionamento do fisco é permitido inscrever·
se como ndvogudo cm sccçilo cstuduul du OAB de jurisdição diversa
dn<1uclu cm que exerce suu uçilo fisculizudoru".

LEI N• 4.:us DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre ·o · Esiatuto da Ordenidii5 Advogados do.
Brasil,
·
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CAPITULO III
Das incompatibilidades e Impedimentos
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Ari:"S3-. O exercÍcio da advocacia é incompatil'el com 'qualquer
atividade, função ou cargo público que reduza a·independência do
profissional ou proporcione a captaçüo de clientela.
Art. 84, A advocacia é i~compatível, mesmo em causa própria,
com as seguintes ntividades, funções e cargos:
. ·
I -Chefe do Poder Executivo e seus substitutos legais, Minis·
tros de Estado, Secretários de Estado, d~ Territórios e Municfpios;
II -membros da Mesa de órgão do Poder Legislativo federal e
estadual, da Câmara Legislativa, do Distrito Federal c Câmara dos
municípios das capitais;
.
III ~ membros de órgãos do Poder Judiciário da União do
Distrito Federul, dos Estados e Territórios bem como dos Tribunais
de Contas da Uniüo, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios e
Municípios e do Tribunal Mnrftimo;
IV - Procurador-Geral e Subprocurndor-Gernl da República,
bem como titulares de cargos equivalentes no Tribunal Superior.
Eleito rui, no Superior Tribunal Militar, no Tribunal Superior do Trn·
bulho e nos Tribunais de Contas da União, dos Estados, Territórios
c Municipios, e do Tribunal Murftimo;
. - V=l'riic.urÜdores-Gerais Subprocurudores-Gerais, sem distin·
çilo dus entidades de direito público ou dos órgãos a que sirvam;
VI - Presidentes, Superintendentes, Diretores, Secretários,
delegados, tesoureiros, contadores, chefes de serviço, chefes de ga·
binetc c oficiais ou auxilinr~s de gabinete de qualquer serviço da
União, do Distrito Federal, dos Estudos, Territórios e Municfpios
bem como de nuturquius, entidades pnruestutnis, sociedades de
economia mista e empresas administradas pelo Poder Público;
VII - servidoies públicos, inclusive de ÍlUtarquias c entidades
puruestutuis c cmpregudos de sociedades de economia mista e cmpre·
sus conccssion{orius de serviço público, que tiverem compctêncltt _ou
interesse dirclu ou indirctu, cvcntuul ou permuncntemcntc no lun ..
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i;umcnto, arrccadnçilo c fiscalização de impostos, taxas c contribuições dccur?.icrobfigãtóriõ, inélusivcpaiiifiscais:ou parã aplicar multas relacionadas com essas utividndcs;
VIII - tabeliiles, escriviles, escreventes, oficiais· dos registras públicos c quaisquer funcionários e scrventullrios da Justiça;
IX- corretores de fundos póblicos, de café, de ciimbió, de mercadorias e de navios;
X .,... leil~ciros, trapicheiros, despachantes e emprcsârios ou udministrado'rcs de urmazens-gerais~
XI - militares, assim definidos no seu respeciivo estatuto,
inclusive os das Polfcias Militares, do Distrito Federal, dos Estados,
Territórios c Municípios;
XII- policiais de qualquer categoria, da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios e Municípios.
Parágrafo único. Excetuam-se da incompatibilidade referida
no inciso III os juízes suplentes nilo remunerados e os juízes eleito.ruis e os que não façam parte dos quadros da magistratura ou não tenham as prerrogativas desta. ·
Art. 85. São impedidos de exercer a advocacia, mesmo em
causa própria:
I -juízes suplentes, não remunerados, perante os juízos e tribunais em que tenham funcionado ou possam funcionar;
. . ..
, · 11- juízes e suplentes nomeados nos termos dos arts. li, inciso.
·11, 112, inciso 11 e 116 da Constituição Federal, em matêria
eleitoral, bem como juízes e suplentes ncrmeados nos termos do artigo 122, § So, ln fine, da Constituição Federal, em matêria trabalhista;
III - membros do Poder Legislativo, contra ou a favor das
pessoas jurídicas de direito póblico, das entidades paraestatais, das
sociedades de economia mista ou de empresas concessionárias de serviço póblico;
IV- membros do Ministério Público da União, do Distrito Federal, dos Estados e Territórios, contra as pessoas de direito público
em geral e nos processos judiciais ou ·extrujudiciais, que tenham
relação, diretu ou indiretu, com as funções do seu cargo ou do órgão
a que servem;
V - Procuradores e Subprocuradores do .Distrito Federal, dos
Estudos, dos Territórios e dos Municípios nos mesmos termos do
inciso anterior;
VI - servidores públicas, inclusive o magistêrio, de autarquias
e entidades paraestatais e empregados de sociedade de economia
mista contra as pessoas de direito público ~m geral;

························································
························································
··-···········.·.···········································
(~s Comissões de Constituição e Justiça e.de Serviço Pú-
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blico Civil.)
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O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - O projeto serii
publicqdo c remetido às comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Há oradores inscri-

·
Concedo a palavra no nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUJZ CA VALCAN.TE (ARENA- Alaaoas. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
/\ partir da última sexta-feira, 19, todos os assalariados
brusileiios, inclusive, os militures e os funcionârios públicos,
pussurnm a ganhar menos, em termos de vnlor real. l'i que, naquele
dia, cntruram cm vigor os novos preços dos derivados do petróleo,
clevudos desta vez em I0,08%, em média. E majoraçilo do preço de
combu•tlveis signincu, tnmbêm, imcdiuta elevaçilo do preço de todas
us mercadorius: do feijilo ao biquini.
Em conseAUênciu, utuulizando números do meu discurso de 2
do corrente,- posso agora unrmur que, de setembro de 1973 a este
setembro, u gusolina subiu 216%, enquanto o salârio-mínimo se elevou upenus cm·62%:

Bde perguntar-se entüo:
Esse aumento de 216%. não teria, por si só, reduzido a zero o
poder aquisitivo do aumento de 62% no salârio mínimo?
Se não o fez totalmente, niío estará longe disso, quero crer.
Por este motivo, c niío por outro qualquer, volto n externar
minha opiniüo de que o debate da politica do petróleo nilo deve ficar
restrito u nós, purlumentures, n.em ujornalistas, nem a circulas têcni·
cos e acadêmicos. O debute interessa, sobretudo, àqueles que vivem
nu faixa e nu subfaixa do salário mínimo, constantemente degradado
pelos ~umentos da gasolina, do óleo diesel e dos lubrificantes. São os
camponeses, os operários, os comcrciários, os estivadores, os
motoristas de táxi e seus homólogos nn escala salarial, são principalmente eles- repito - que devem opinar se convêm perseverar no
monopólio de abrir buracos, ou se vale a pena tentar outras formas
de apressar u auto-suficiência em petróleo. Tenho para mim que não
hesitariam eles em aceitar qualquer soluçilo que lhes valorizasse o
salário, através da estabilização do preço do feijüo, da farintia, do
urroz, da carne, do püo, do calçado, do vestuãrio, do aluguel c do
transporte.
.
iniliosíssima, decisória mesmo deve ser uma outra.
Ojliniilo: a dos responsáveis maiores pela Segurança Nacional, que'
repousa precipuumente sobre as três forças armadas - Marinha,
Exército e Aeronáutica - com as quais o Brasil estâ gastando este
ano, três vezes menos do que com a importação de petróleo. Por isso,
é facilmente avaliável a apreensão dos altos chefes militares de que a
denugração de um connito armado nos venha privar do combustível
que necessitamos importar, afetundo, destarte, a Segurança
Nacional, mola propulsora que é o petróleo dos exércitos, das
,belonuves e dos caças e bombardeiros,
infelizmente, rude golpe vem de sofrer a esperanÇa de que' nossa
dependência do petróleo estrangeiro venha a ser pelo menos reduzida a médio prazo.
· Com efeito, de todas as revelações que o Presidente da
PETROBRÃS fez às Comissões de Economia e ilas Minas c Energia,
u 12 do corrente, nenhuma mais relevante do que a assertiva de uma
produçüo mínima de 500 mil barris diãrios, em 1980. ·
· O ilustre General Arãken assegurou- frise-se bem- que "em
1980 o Brasil. produzirá 500 mil b'arris diãrios, pelo menos". Ora, se
no nm da década u produção não chegar a atingir 700 mil barris, por
exemplo, ou nem mesmo 600 mil, mas fixar-se em 500 mil, de
nenhuma crítica poderâ ser alvo o General, vez que sua promessa
estaria cabalmente cumprida. Nilo padece dúvida, porém, de que se
ele estivesse seguro de atingir maior produção, certamente teria elevado o limite mínimo para um milhão de barris, SOO mil e até para
600 mil. Afinal de contas, um acréscimo de 100 mil barris diários jâ
seria mais da metade da atuul produção nacional. Mas o General
1\raken fixou-se apenas em 500 mil barris diários. Por'isso, parecem
válidas as considerações que a seguir farei com base na produção de
500 mil barris diârios em 1980,
Conforme dados extraídos de relatórios anuais da
PETROBRÃS, o aumento médio anual do consumo entre .1968 c
1974 foi de 11,2%. Em 1'974,.isoladamente, o consumo aumentou de
7,7% em comparação com o de 1973.
Fazendo a projeçüo dos dois índices, conclui.remos que cm 1980
o consumo médio diúrio de derivados do petróleo se situa'rá muito
provavelmente, entre 1.570.000 e 1.295.000 barri•.
No uno pussudo, o consumo atingiu 830 mil barris diários, ao
passo que a produção não passou de 177 mil, com um denelt, portanto de 653 mil barris diários, em médiu.
Logo, se o consumo crescer à 'taxa do último setênio - li ,2%faltar-nos-ilo, diarimnente 1.070.000 barris;-e se crescei à mesma taxa
do uno passado -7,7%- o denclt serâ de 795 mil barris diârios.
Antevemos, assim, q'ue, no fim da década; o deficit sobrepussará
folgudumcnte ao de 653 mil barris diârios do uno passado.
Mesmo admitindo o aumento do consumo il modesta taxa de
6%, ainda assim em 1980 faltar-nos-iam diariamente 677 mil barris,
deficit aindu maior do que o de 1974.

...... vãíiõs:i;

-506O Sr. VlraDio Ti~ora (ARENA- Cear')- V. Ex• permite um
nobre Senador?

a~arte,

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaoas) - Com
muito prazer, Senador Virgllio Távora.
O Sr. VlraDio Tbora (ARENA - Cear')- O Governo Geisel,
consciente das responsabilidades que lhe cabem no setor,'tem uma
política bem definida quanto à proc~ra de fontes alternativas que
permitam não termos um pan'orama 'tão desolador quanto esse que
V. Ex• apresenta. Ontem mesmo, com pesar nosso, nilo estava
V, Ex• presente à Casa, quando procuramos esclarecer 'noticias de
rádio, televisão e jornais, a respeito da uiilização do âlcool anidro,
não só como matéria-prima para a produção de etileno, como também para a mistura com o carburante. Mais ainda, o Governo tem
'projetas que não são apenas intenções - como diria a nobre.
Oposição - mas decisões de instalar refinarias que aproveitarão o
'xisto betuminoso em proporção adequada. Podemos afirmar a
'v. Ex• que em 1980, sem abusar de futurologia, esse panorama apre·
sentado por V. 'Ex• não serâ assim tão dramâtico.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaoaa) - Muito
grato, Senador Virgílio Távora, pela honr'a que me concede com seu

aparte, Mas V. Ex•, me parece, acertaria mais se, ao invés de referir!se a esse "panorama desolador" apresentado por este seu humilde

colega, se referisse ao "panorama desolador" apresentado no Senado pelo Sr. Presidente da PETROBRÁS. Porque, foi ele quem seresponsabilizou apenas por quinhentos mil barris no fim da década. E
quanto a V, Ex• dizer quejâ existem planos para a adição de âlcool à
gasolina, quero lembrar a V. Ex• que bastou uma geada nos Estados
do sul para que a produção de açúcar, deste ano, qu'e estava estimada
cm 129 milhões de sacos, descesse para apenas 117 milhões, levando
a geada, numa só noite, 12 milhões de sacos, afetando profundamente as exportações do Brasil c tirando, só por causa disso, do açúcar o cctro do rei das·exportaçõcs do corrente_ano.
O Sr. VJraOio Ti~ora (ARENA - Cear6) aparte, nobre Senador?

Permite outro

O SR. LUJZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaoas)- Pois
não.

O Sr. VlraDio Tbora (ARENA - Cear') - Apenas jâ hã um·
pré-julgamento de V. Ex•-' e ontem procuramos deixar isto bem
claro- a respeito da matéria-prima a ser utilizada como substitutiva
do carburante que tanta falta nos faz, isto é, não 'está ainda decidido
pelo Governo se o lllcool anidro serâ extraído da cana-de-açúcar,
como parece o mais provável, do milho ou da farinha de mandioca.
Os estudos, dentro de 30 dias,. dirão a V, Ex• o que será adotado
como mcdida·maís factível. Mas 'chamamos a atenção para o conjunto: de um lado, a exploração do xisto betuminoso, de outro, o
apelo à fotcissínt~se c, finalmente, a própria gaseificação dos carvões
pobres so sul do País. Isso significa que o Governo não estA desaten·
to ao problema c que procura por todas as formas possíveis se cobrir
contra eventualidades que - esperamos nós tenha V, Ex• pouca
razão- não venham desabar sobre o País.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaoas)- Que cstâ
desatento não disse cu e jamais o afirmaria. Mas que os fatos estão
sempre nos surpreendendo í:, infelizmente, dura realidade. ~ a ter·
coira vez que o faço neste plenário: tenho cm mãos jornais daqui da
nossa Capital, do dia 30 de novembro de 1974, um dia depois da cclo·
são maravilhosa de petróleo no primeiro furo de Garoupa. As manchetes traduzem a euforia governamental c nacional, inclusive deste
bisonho orador que lhes fala, pelo promissor evento. Aqui está a
manchete de um deles: "0 Brasil Dobra Sua Produçio de Petróleo· em
um só poço", Manchete de outro jornal de Brusllia: "Nesses poços o
Brasil garante o seu futuro na batalha pelo Petróleo". Manchete de
um terceiro jornal: "Presidência da República Informa: O Brasil é
Auto-Suficiente em Petróleo."

Pois bem, infelizmente este maravilhoso sonho não se transformou cm realidade. Tenho tumbí:m cm mãos, a respeito do próprio
campo de Guroupa, recorte de hoje - vejam bem, de hoje, não do
ano passado - do jornal O Globo, sob o título: "Medição de
GAROUPA Mostra Menor Reserva". E vou ler o trecho inicial do
urtigo:
Com base nos três poços de delimitação perfurados este
ano no campo de Garoupa, setores ligados à Arca pctrollfcra
admitiram ontem que as dimensões da jazida são bem me·
nores que as previstas quando da descoberta feita pelo póço
pioneiro cm novembro de 1974. A terceira perfuração, recentemente concluída, e que poderia ampliar as possibilidades,
não ofereceu os resultados esperados, segundo notícias extraoficiais. Em vez da confirmação de uma reserva estimada cm
torno de 800 milhões de barris, obtiveram-se informações de
que Guroupa guardaria apenas 100 ou 200 milhões de barris,
o q~c reduziria substancialmente a produção diária desse
campo.
~por isso, nobre Senador Virgílio Távora, que o meu particular
coeficiente de segurança me induz a ter a maior cautela com projeções que se fazem, assim, para futuro tão remoto.
Continuando, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
À vista destes números, não é nada animadora a perspectiva do
petróleo nacional, em termos da almejada auto-suficiência.
Cabe perguntar agora:
Quanto nos custarão os 677 mil barris, na hipótese mais otimis,a, ou os I.070 mil que teremos de importar, diariamente, daqui a cinco anos'!
A resposta desafia a argúcia dos futurólogos. Possivelmente,
alguns se aventurariam a predizer que o dispí:ndio oscilarâ entre 10 c
20 bilhões de dólares, .
. A última edição da plaqueta intitulada PETROBRÁS HOJÉ, à
,página 5, faz a seguinte indagação;
"Quantos poços já foram perfurados no País?"
E logo abaixo vem a resposta:

"De. 1939 ·a 31-12-74 foram considerados concluídos
4.214 poços, dos quais 2.103 produziram petróleo c 117 gás."
Por aí se fica sabendo que em 35 anos foram perfurados, neste
imenso Brasil, apenas 4.~15 poços, o que dâ, a média de 120 poços
por ano.
Contrastando com os nossos escassos 4.214 poços, os Estados
Unidos, só no primeiro semestre deste ano, jâ perfuraram 17.570
poços, dentro de uma programação que prevê a abertura de 35,075
poços no corrente ano, Lú, desde o primeiro poço do Coronel Drake,
cm 1959, ati: hoje, a média anual de perfuração é de 21.493 poços.
Ainda no ano passado, cm pleno drama vivido pela balança
comercial brasileira, por causa da quadruplicação do preço do pctró·
'lco estrangeiro, a PETROBRÁS niio pôde perfurar senão 184 poços,
conforme revela a pág. 15 do seu Relatório de 1974.
Novamente í: de perguntar-se:
Para livrar rapidamente o Brasil do terrível pesadelo do pctró·
lco, cm vez de perfurar apenas 184 poços, rium ano, por que a
PETROBRÁS não perfura 1.840, ou mesmo 18.400 poços'! Por quê?
A resposta só pode ser esta: se não faz í: porque não pode, isto é,
porque não dispõe de recursos para tanto.
A mesma publicação PETROBRÁS HOJE revela que, cm 1974,
o custo mí:dio du perfuração no continente foi de CrS 2.500,00 por
metro perfurado, c que nu plataforma continental saiu u
Cr$ 4.650,00.
Com base nesses preços unitários, para a execução de um pro·
grama de perfuração de I.840 poços em 1976 - dez vezes mais do
que em 1974, sendo 2/3 dos poços em terra c I /3 no mar - os recursos necessários remontariam a 30 bilhões de cruzeiros, quantia 20
vezes maior do que o bilhão e meio de cruzeiros investidos cm ati·

-507v1dades exploratórias, e 3 vezes superior ao próprio capital social da
Empresa, conforme dados do Relatório de 1974.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro) - Per;
mitc V. Ex• um aparte?
·
O Sr. VIramo Ti•ora (ARENA-Cear') - Mais um aparte,
Senador? •
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA-Rio de Janeiro) - Eu me
inscrevo, então, pura depois.
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O Sr. Viramo T'•ora (ARENA-Cear') - Eminente Senador,
ouvimos o depoimento do Presidente da PETROBRÁS, em que
S. Ex• ulirmou, categoricamente, que não faltam à PETROBRÁS re·
cursos nem humanos, nem financeiros para levar adiante o seu.
programa de prospecção. O que a PETROBRÁS não faz - e disse
i:lccom ênfase, que aqui sustçÍltal)lOS nós - apenas, para apresentar
uma estatísticÚ de uma pujança fora do comum, em número de
metros perfurados, é jogar sonda aonde os estudos, sejam slsmicos,
sejam aeromagnométricos, não indiquem uma alta probabilidade de
encontrar petróleo, A PETROBRÁS tem desenvolvido, principal·
mente de dois anos a esta parte, um programa de perfuração de' po'
ços que não se pode, é evidente, comparar com o dos Estados
Unidos. Porque vamos lembrar a V, Ex• que, a comparar a
atividade de pesquisa dos Estados Unidos com a PETROBRÁS,
co~rentemente deveríamos fazê-lo nos mais diferentes setorcs. Tendo
ainda em conta que os Estados Unidos são o maior consumidor de
petróleo do mundo, mas também o maior produtor, isoladamente,
de petróleo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Aiaaou)- E seria
um paradoxo que eles não fossem o maior produtor do mundo,
porque é o pais que mais perfura. Este fato quase alirma que a produção de petróleo é diretamente proporcional à metragem perfurada.
Mas, vamos deixar os Estados Unidos de lado, que são a maior
jiii'tência mundial, inclusive no que d.iz respeito ao petróleo. Vaiamonos de nações semelhante à nossa, e bem inferiores mesmo em superlicie. Estou aqui com um artigo do Professor Eugênio Gudin, de O
Globo de 19 deste mês, em que, colhendo dados da Enciclopédia
lnterr.acional do Petróleo, mostra números por onde se vê que a Argentina, de 1970 a 1973, vem perfurando três vezes mais do. que o·
Brasil, e o México cinco vezes mais, e, portanto, obtendo petróleo
três e cinco vezes mais que nós, respectivamente,
O Sr. Vasconcelos' Torres (ARENA-Rio de Janeiro)- Permite
V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Aiaaoas)- Com
muito pruzer, Senador.
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O Sr. Vasconcelos Torres ( ARENA-Rio de Janeiro) - Em
primeiro lugar, mais uma vez, niio será demasiado frisar a grande respeitabilidade de V. Ex•, em segundo- c até poderia inverter, em
primeiro, o seu patriotismo; em· terceiro, a sua coragem, c· cm quartO,
o seu idealismo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Aiaaoas)- Que nilo
é:maiorqueodeV. Ex• .
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro) ...,; Sim,
aceito porque é verdade. Dá uma coluna do meio perfeita. Obrigado
V, Ex• pelo contra-aparte. Mas, democrata que é,, de batedor
sincero e correto, V. Ex• aceita sempre as cont~aditas c eu, deste
cunto do plenário, não raro, tenho feito, niio diria alguns reparos,
mus apresentado algumas discordâncias, Agora, peço licença, mais
uma vez, ao digno e brilhante colega, pura reiterar o meu ponto 'de
vista contrário ao chamado con!rato de risco. Se V. Ex• tem pressa
-c todos nós temos pressa- cm ver o Brasil auto-suficiente em petróleo, prefiro que se ande um pouco mais devagar, sob a bandeira
du PETROBRÁS, u muito depressa, sob u bandeira internacional,
não npcnus dos Estudos Unidos, porque o petróleo, meu eminente

a·

colega, nos outros países, desculpe-me a repetição, nilo tem pátria. E
o Senador Osires Teixeira me obtcmperaya, quando cu assim me
exprimiu, mas hei de dizer até: morrei: a PETROBRÁS é uma legenda de nacionalidade,' não .é poesia, é verdade. Com a tecnologia que
se está. desenvolvendo, com o know-how próprio, embora custe
alguns sucrilicios, acho que, dispondo a PETROBRÁS, de recursos,
de meios, conforme afirmou o seu Presidente, o General Arakcn de
Oliveira, compete-lhe fazer a pesquisa, a perfuração. E V. Ex• não
desconhece a rapinagem petrollfcra mundial ao longo do Brasil.
Muita gente está interessada cm que o petróleo não surja, cm que se
acabe com a PETROBRÁS. V. Ex• já ouviu o meu exórdio, sabe do
conceito moral e da respeitabilidade que tenho por V. Ex• Nobre
Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• fala sinceramente, mas há de
aceitar, também, aqueles que combatem c vão combater, exaustiva·
mente, u tese que sustenta. Sobre o contrato de risco, tenho um
'ponto de vista. Estou familiarizado com o problema, não tão bem
quanto V. Ex•, mas, Deputado Federal, requeri uma Comissão Par·
lamentar de Inquérito sobre a PETROBRÁS; depois, aprofundei-me
em seu estudo aqui, como Senador, c agora, como fluminense,- sinto·
me envaidecido com o que estâ ocorrendo na plataforma continental
do meu Estado. Então, atrevo-me a apartear um grande estudioso,
um grande patriota. O contrato de risco seria pernicioso, porque
nem com 4, S ou 6 anos o petróleo apareceria; c com a
PETROBRÁS, com algumas dificuldades, o petróleo cstâ ,apare-·
cendo. Muito grato pela atenção de V. Ex• E, repito, é um· prazer
ouvi-lo, e ressalto, mais uma vez que vejo cm V, Ex• um patriota,
um homem de coragem e, principalmente, um homem digno que
sabe o que quer. Talvez, por estradas diferentes, vamos chegar ao
mesmo nm de caminho de V. Ext, que quer petróleo para o Brasileu também quero petróleo para o Brasil! V. Ex• é a favor' do contrato de risco, enquanto eu, seu modesto colega, sou contra o contra."
!o de risco.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaoas)- Muito
grato, Senador Vasconcelos Torres. Fiquei desvanecido com os
generosos elogios de V. Ex•, mas me permita discordar num ponto.
(; quando V. Ex• diz que o petróleo não tem pâtria. Parece-me
engano, Porque o petróleo do Equador é do Equador; o petróleo da
Venezuela é: da Venezuela; o petróleo do Peru é do Peru c o petróleo
da Arábia Saudita, apesar de arregànhos de americanos, é da Arâbia
Saudita, Já se foi este tempo. ·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro)
Discordo de V. Ex• Esses pulses foram produtores de petróleo. M~u
Senador, faço questão de falar assim, devido à amizade que tenho
por V. Ex• Admitindo-se ad araamentandum que eles tenham pâtiia,
pelo menos, niio a tiveram no passado. E a PETROBRÁS sempre foi
do Brasil. A PETROBRÃS tem pâtria! V, Ex• hâ de ver como este
País está mudando.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaou) - No
passudo .. ., Senador Vasconcelos Torres - perdoe-me este argumento tiio chiio que me ocorre néste momento- hâ sessenta anos,
eu era um menino pançudo c Iom briguento, lá das margens do Para(bu, Hoje, sessenta anos depois, sou quase um velho, a discursar
agora no Senado ...
O Sr. Vaconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro) - Nilo:
apoiado!
·
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Ala1oas)- No
passudo ...
O Sr. Vascon~los Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Existe·
muito moço que não chega aos pés de V, Ex• pela coragem, pelo
ideulismo. A idade da coragem moral nilo é aquela da certidão de
ntiScimento. V, Ex• i: um moço, pelos debates que tem trazido ao'
Senudo.
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Vasc.oncelos Torres, no passado, nilo hã sessenta anos, mas apenas
cinco anos atrús o Equador cru uma nação inteiramente dependente
do petróleo estrangeiro, c hoje, graças a dczessete companhias de
diversas nacionalidades, o Equador é uma nação jâ exportadora de
petróleo. E o Peru, que começou depois, jll está fornecendo petróleo
para o nosso bcm-amado Brusil monopolista. Temos um contrato
pelo qunl o Peru se obriga a fornecer petróleo para a refinaria de
tv'lnnaus. Veja V. Ex• como falar em passado às vezes é ruim, dA essa
melancolia dn velhice, mas também dá argumento para o orador,
que se sentia desarvorado diante da sólida argumcntaçilo do cmi·
nenteScnudor numinensc.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Grato
pelu resposta.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas) - Senador
V"'concelos Torres, os jornais de hoje dilo noticias de que o dólar
subiu, novumenle, em relação ao cruzeiro: passou a ser cotado a oito
cruzeiros c cinqUenta e dois centavos. Foi o décimo aumento deste
ano.

Por quç estamos desvalorizando tanto o cruzeiro? Porque prc·
cisnmos exportar, simplesmente para exportar. Isto sifnilica que va·
mos exportar, mais isto i:, vamos exportar maior quantidade de mer·
cudoriu pura obtermos menor receita unitária. Esta é que é a verdade.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro) - (; um
tributo ao crescimento.(; o que eu entendo.
O Sr. VirgOio Távora (ARENA- Ceará)- Eminente Senador,

isso não.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas) - Permita
V. Ex• terminar a minha argumentação. Depois, o eminente Profcs·

sor Virgílio Távora rebaterá o meu ponto-de-vista.
O Sr. VirgOio Távora (ARENA - Ceará) - Que eu soubesse,
Senador, e não Professor! ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alagoas) - Estou
aqui com dados do Banco Central - uma xerox de boletim do Ban·
co -, onde. se vê que as relações de troca do Brasil com o estrangeiro
vinham sempre em ascensão até a denagração da Guerra do Oriente
tv'lédio, em 1973. Nos últimos sete anos, os índices de relação de tro·
cas foram: 92,6, em 1968; 97,1, no ano seguinte; 107, cm 1970; 100,
em 1971; 105, em 1972; c 115, cm 1973. Em 1974, baixou para 94
apenas. O próprio Ministro Mário Simonscn cm suas "Notas sobre
coelicícnte de aumento da produtividade, na forma da politica sala·
rial" diz:
"É de se ressaltar que, em 1974, com a crise do petróleo,
as relações de troca entre o Brasil c o exterior calram cerca de
20%"

Neste uno de 1975, infelizmente, cairão mais ainda,
descer abaixo de 80, digo por minha vez.

dc~endo

O Sr. VirgOio Távora (ARENA- Ceará)- Permite V. Ex• um
aparte'? (Assentimento do orador.)- Eminente Colega, para colocar
a questão no seu verdadeiro ponto - se ê que podemos ser detentor

da verdade, para assim nos exprimirmos - que calrnm relações de
trocas dos pulses fornecedores de matérias-primas que não mono·
polistus como o petróleo, em relação aos i.ndustrializados, a partir da
crise do petróleo é fnto absolutamente indiscutlvcl. Que nós fazemos
urna politica de mini desvalorizações cambiais, não é de hoje, jA vem
de algum tempo, e é inteiramente certa. Agora, que vamos com essa
politica de mínidesvuloriznções cambiais exportar mais para receber
menos, não i: exalo, uo contrário, u politica de minidcsvnlorizuções
cumbiuis é, justamente, pura fazer face a crescente curva·
descencíonnl dus.reluções de troca. Então, seria um nbsurdo aceitar u
urgumcntaçào expendidu por V. Ex•, h6 pouco. Fazemos u minisdes-

vulorit.açào do cruzeiro u lim de que possamos, competitivamente,
participarmos das utividudcs exportadoras.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- V. Ex•
me concede um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alaaou) - Meu
nobre colega, peço, por favor, que atente pura o sinal da Mesa, que
já avisa que o meu tempo está esgotado.
·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENK'- Rio de Janeiro) - (; o.
DETRAN, aí eu não fulo mais,
·
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaoas)- Nobre
Senador Virgílio Távora, V. Ex•, I• aluno de sua turma na Escola
Militar, inteligência privilcgiadíssimn - e digo isto com a maior
sinceridade e alguma inveja - permita-me dizer: este modcstlssimo
aluno do ReÚiengo, modestíssimo aluno de todos os cursos que tem,
reíto, mantem a sua assertiva de que a desvalorização do cruzeiro cm
face do dóhir alvita os preços das mercadorias nacionais exportadas.
Perdoe-me, mas nem a inconteste autoridade de V, Ex• me furAI
nderír à sua tese de que a desvalorização do ~ruzciros aum~nta os prc·
ços das mercadorias que exportamos.
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA - Cear') - Desvanecidos por
seus concertos, apenas, vamos respeitar o sinal que diz que o tempo
de V. Ex• está esgotado, não sem opor a mais veemente contradita a:
esta afirmativa.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alaaoas)- V. Ex•
me dirá isto cm uma oportunidade próxima.
O Sr. VlrgOio T'vor.a (ARENA- Cear')- Oportunidade tere·
mos para mostrar a V. Ex• o engano absoluto c total de V, Ex•.
quanto a este caso.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- Alagoaa)- Virei
armado, também para enfrentar V. Ex•
Sr. Presidente, como falta uma pAgina e mcin~pcço a benevo·
lénciu de V,. Ex•, levando cm atenção, também, que a falta de cncr·
gia roubou dez minutos do meu discurso.

o SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- O tempo de falta
de energia jil foi descontado. V.. Ex• jâ estâ excedido, mas pode
acabar de ler a página e meia.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA-Aiaaoas)- Muito
obrigado. Prossigo então.
Além dos 30 bilhões, a que jA me referi que seriam necessários
pura um programa de 1.840 poços, haveria conseqüente imprcscindi·
bilidude de aumentar-se, na mesma escala de I para 20, os investi·
mentes nas atividudcs de produção, as quais consumiram tilo-somcn·
tc344 milhões de cruzeiros em 1974.
Em resumo: um programa de 1.840 poços em 1976, somados os
investimentos de exploração aos de produção, exigiria nada menos
que 5 bilhões de dólares.
E com nova interrogação nos dcfrontarlumos:
p~;.; obter- e-ssa quantia, poderia o Pais apelar para novos
cmprt:stimos externos?
Parece-me que não. E digo porque: ,
O endividumento externo jâ se avizinha de I8 bilhões de dólares
e o protecionismo da comercialização internacional, sobretudo no
que diz respeito ao Mercado Comum Europeu, estA impedindo qui: .a
rclaçüo dívida liquida/exportação se mantenha abaixo de razoAvcl h·
míte. Em conscqUi:ncin, a credibilidade externa do Brasil começa a
ser nretuda, conforme se depreende de recente advertência do Sccrctd·
rio·Gerul do Ministério da F!!Zend":.
"O Brasil ni\o pode continuar se endividando extcr·
numente, sob penn de perder u credibilidade internacional"
l'crmito-mc recordar outra g~ave advertência, esta do próprio]
Ministro du Fnzcndn, feitnll Nação, faz poucos dias:
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nlio se justifica qualquer otimisrno exagerado em rc·
laçuo às perspectivas do País, a médio prazo, 1:: preciso, isto
siml que todos se tornem conscientes da nova realidade mun·
dial c a ela procurem se adaptar tão rapidamente quanto
possível."
uJ(I

Dir-se-ia que a desesperança do Sr. Ministro cm relação às
perspectivas do Pais a médio prazo resultou da ducha fria causada
pela desalentadora revelação de que no fim da década continuará
inalterada nossa dependência do petróleo estrangeiro. Daí a
conclamaçiio do Ministro Simonscn para que nos tornemos conscientes da nova realidade mundial, ou, de modo mais explicito, da nova
realidade nacional, e a ela procuremos nos adaptar tão rapidamente,
quanto possível.

do Sr. Presidente da República pura integrar, como Observador Par·
lumentur, a delegação brasileira à Assembléia-Gera! da ONU, vem
requerer licença do Senado para desempenhar u referida missilo, nos
termos do art, 36, § 2• da Constituição, ·
Sala das Sessões, em 23 de setembro de !975. - Lour!val
Baptista.
.. . _ -·· _ __
O SR. PRESIDENTE (Magaihies Pinto)- De acordo com o
urtigo 44, § 4•, do Regimento Interno, estes requerimentos ~crilo
submetidos à Comissão de Relações Exteriores, devendo, amda,
serem apreciados pelo Plenário após a Ordem do Dia, cm virtude do
que se acha previsto no artigo 388, ll,letra b, da Lei Interna. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário.

1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 43Z, DE 197S

1::, pois, chegada a hora; Sr. Presidente, Srs. Senadores, de,
superando preconceitos contra ·a participação estrangeira na
pesquisa e exploração das riquezas do nosso subsolo, unirmo-nos todos, a fim de que, resoluta e imediatamente, ponhamos o Brasil na
senda do pragmatismo responsável também no que tange à política
do petróleo, aceitando os contratos de risco, como patriótica tentativa de livrarmos nossa pátria do asfixiante gargalo do ouro negro no
processo de desenvolvimento nacional c, sobretudo, no de melhoria
das condições de vida de nossos compatriotas mais desfavorecidos.
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente e Srs. Senadores, (Multo
~em!Palmas.) ·
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

H

:I

I
I

I
:j
I

I

'i

·r'i

i

,I

I
I

,j

, I

,I
I

II
\

I

Evandro Carreira- José Lindoso- Pctrônio Portella -·Mauro Benevi~es- Domlcio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro- Marcos Freire- Arnon de Mello - Gilvan Rocha- Heitor
Dius- Luiz Viana- Dirceu Cardoso - Eurico Rezendc - João
Calmon- Roberto Saturnino- Danton Jobim- Nelson Carneiro
-Gustavo Capa nem a- Itamar Franco- Franco Montoro- Orlando Zuncuner- Benedito Ferreira- Accioly Filho- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Paulo Brossurd.

O SR. PRESIDENTE (Ma&aihies Pinto) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•-Secrctârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 4Z9-A, DE 197S
Ex mo. Sr. Presidente do Senado Federal
O Senador que esta subscreve, tendo sido designado por decreto
do Sr. Presidente da República para integrar, como Observador Parlamentar, a delegação brasileira à Assembléia-Gera! da ONU, vem
requerer licença do Senado para desempenhar a referida missão, nos
termos do urt. 36, § 2• da Constituição.
Sala das Sessões, em 23 de setembro de !975.- Marcos Freire.
REQUERIMENTO N• 430, DE 197S
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federa!
O Senador que esta subscreve, tendo sido designado por decreto
do Sr. Presidente da República pura integrar, como Observador Parlumentar, a delegação brasileira à Assembléia-Geral da ONU, vem
requerer licença pura desempenhar a referida missilo, nos termos do
urt, 36, §2• da Constituição,
Sala dus Sessões, em 23 de setembro de !975. - Vasconcelos
Torres.
REQUERIMENTO N• 431, DE 1975
Exmo, Sr. Presidente do Senado Federal
O Senudor que esta subscreve, tendo sido designado por decreto

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a transcrição nos Anais ·do
Senado Federal do discurso do Excclent!ssimo Senhor Ministro das
Relações Extecihres, Embaixador Azercdo da Silveira, pronunciado
cm 22 de setembro de !975, por ocasião do Debate Geral da
XXX Sessão Ordinária da Assembléia-Gera! da ONU, cm Nova
iorque,
Saiu das Sessões, em 23 de setembro de !975. - Vasconcelos
Torres.
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- De acordo com o
artigo 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submc·
tido ao ..ame da Comissão Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) expediente.
Passa-se à

Finda a hora do

ORDEM DÓ DIA
Iiem 1:
Votação, em turno único, do Requerime~to n• 4?9•. de
1975 de autoria do Senhor Senador Omes TciXCifa,
solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, da
~onferência do Direto.r-Geru! da Red~ Globo de TV Walter Clark, feita perante a Escola Supeno~ de Guerra.
Em yotação o requerimento,
.
Os Srs, Senadores que o aprovam, qumam
sentudos, (Pausa.)
,
,,
Está aprovado. Será feita a transcnção sohe~tada. _

p~rmancccr

CONFI:iR8NCIA DO DIRETOR-GERAL DA REDE
GLOBO DE TV-WALTER CLARK. FEITA PERANTE A
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, QUE SE PUBLICA
NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N• 409, DE 1975,
DE AUTORIA DO SR. SENADOR OSIRES TEIKEIRA,
APROVADO NA SESSÃO DE 23-9-75:
"O tema proposto para esta palestra vai um pouco além das
ambições de conhecimento do responsável por ela. Preferimos, por
vocação profissional, teorizar sobre aquilo que__a exp"':i~~~~':_!l_~
vi:mescliireliendo, ao risco de formular hipóteses não avalizadas pelo
truta cotidiano de sua problemática",
"SociliU1mos, a bem de uma abordagem mais profunda dos
proble111us, posto que realista, uma reduçilo do tema para "P~r~p.ecti
va empresarial para uma cudeia de tclevisilo. Isto nos ~osS1bli1ta a
teututivu de truns[erir, nesta palestra, parte de um conhee~men.to c de
uma experiência udquiridos ao longo de 23 anos como· profissional
de televisão".
.
Preliminnrmcnte, situemos, como empresa, o que é urna emissora ou uma cadeia de emissoras de te!evisilo. Ela é uma indústria.
Uma indústriu de comunicação sujeita, como qualquer indústria, às
leis de economia de merendo. Qualquer tenta,tiva de intclecç~o dos
problcmus rclutivos u esta indústria estará condenadu,a priori~ se to-

-510das as alternativas idealizadas, pensadas ou propostas, não
contiverem, como pressuposto básico, a condição industrial' a ela
inerente. Portanto, o empreendimento empresarial relacionado à
implantação ou desenvolvimento de uma emissora ou cadeia de cmis,soras de TV está subordinado à prospecção do merendo a que se
destina - através de pesquisas - à adequação do produto a este
mercad~.,... através da identificação do produto com o consumidor
qui se pretende atingir c à distribuição desse produto, Entretanto,
por ser a televisão uma indústria ~alaenerls; assim como o rádio, on-·
.de o consumidor recebe o produto- o programa - sem qualquer.
ónus, após o investimento inicial feito iia aquisição de um àparelho
.receptor, os processos de comercialização desse tipo de produto são
diferentes dos processos tradicionais c icqucrcm, por isso~ uma
análise à parte".
"Como é fato notório, cm todos os pulses onde a radiodifusão é
uma concessão feita à cmprcsa'privada, os serviços dessa radiodifusão são oferecidos graciosamente à população c os custos silo
cobertos pelo mercado de anunciantes. O modelo contrãrio, o modelo estatal, é duplamente subvencionado pelo ouvinte ou telespectador, ou seja, através de uma taxa que incide sobre cada aparelho
receptor c dos subsidias do Governo".
"No Brasil, onde a quase totalidade do sistema de radiodifusão
.é concessão à empresa privada, a taxa incidente sobre o aparelho de
rádio foi abolida antes mesmo do advento da televisão".
- · · "ist~-slgnifica que, no Brásil,'éicctuandoil.s poucas emissoras· de
"rádio c televisão, de propriedade do Governo c por ele subvencionadas, todo o sistema de radiodifusão gerido pela empresa privada é
custeado pelo mercado de anunciantes. Este é o fator que altera,
substancialmente, a comercialização do produto dessa indústria
convencional, onde o consumidor escolhe, compra c paga",
"Consideremos, pois, q11c a TV, como g~radora c
distribuidora de sinais elctrônicos. ~ uma ind(ntria convencional.·
. Mas, como esics siiiálscontêrri"Sígiiífíc:iiaos-c-corifcdaos ijúc se diri·gem à cogitação· do homem c, portanto, só se consumam na
recepção, a TV, independente de sua comercialização ou não, cstã.
configurada como veiculo, meio ou -no vocábulo que os americanos foram buscar no latim c divulgaram na promlncia. inglesa -

"Como o tema cm pauta é "cadeia de TV", abandonemos agora
a visão particular de uma emissora para ir dircto ao problema
ucudeiu" ou .. rede".
"Vejamos, agora, o Brasil na sua extensão geográfica: o desafio
que isto significa c as possibilidades que encerra. E retomemos o
.. posicionamento" para colocã-lo no contexto nacional".
.
"Tomemos a realidade do rádio brasileiro para, por comparação, chegarmos ao entendimento mais fâcil do problema Brasil-Rede
· de TV- Posicionamento.
·
"A fora os serviços auxiliares, operam no Brasil, hoje, cm ondas
curtas, médias c freqUência modulada, quase 1.200 emissoras .de
rádio, pura uma estimativa de 34 milhões de aparelhos c um universo
potencial de 88 milhões de ouvintes.
"Como se vê, nem o rádio, que completou agora, cm 7 de setembro, 53 anos de sua implantação no Brasil, não conseguiu ainda, atingir o total de nossa população, hoje estimada cm 108 milhões de
habitantes.
"Com custos de implantação c de produção facilmente.
dimensionáveis ao mercado a que se destina ·• irrelevantes se
comparados ii TV, foi poss!vcl ao sistema brasileiro de rAdio, através
de suas emissoras, definir-se num posicionamento adequado c eficaz.
"EXiste, hoje, para a audiência do rádio, a mais ampla gama de
opções c alternativas, Emissoras jornalisticas, emissoras de música
·erudita, de música popular, de música jovem, emissoras esportivas,
emissoras rurais, emissoras com auditório, enfim, as emissoras de
rádio estão perfeitamente posicionadas c respondem, através de sua
programação, aos mais variados itens das demandas existentes.
"Imaginar a TV brasileira, que, dia IS próximo, marca o seu 25•
ano de implantação no Brasil, atingindo essas possibilidades, mesmo
a médio prazo, seria imaginar o imposs!vcl.
"Quando se pergunta qual a perspectiva empresarial de uma
rede de TV, a própria indagação já se encarrega de excluir a unidade
- a emissora -pois já pressupõe a inviabilidade, dentro do contexto brasileiro, de que uma emissora isolada possa gerar uma
programação de nivcl, sem distribuir os custos dessa programação
por uma audiência quantitativamente apreciável. E sem os recursos
financeiros da comercialização do tempo oferecido a uma audiência
~·mrdia".
apreciável, como gerar uma programação de nivcl?
"Se, para uma emissora de rádio, numa cidade de 20 ou 30 mil
"Dentro do modelo brasileiro de radiodifusão, a TV, cm sendo
habitantes, existe a possibilidade de mobilizar recursos financeiros
"mídia", é, automaticamente, um canal de ofertas de bens c serviços
para a cobertura de seus custos operacionais, estes números, mesmo
do país. Para que este canal tenha a eficácia necessária à divulgação
multiplicados por 100 ou 200, podem não ser suficientes para as
PP.s_ bens c serviços oferecidos,. é necessário que ele investigue a
.realidade sócio-cconômica cultural à qual cstâ integrado c seja, êlc necessidades de uma emissora de TV.
"A única alternativa de marketln& poss!vcl, hoje, para uma
.mesmo, um dado positivo, um dado progressista da parte mais
.dinâmica dessa r<;_~idadc. Poi:lc:sc, para simplificar, afirmar que a televisão brasileira de n!vcl internacional, é a rede de emissoras de
implantação de uma emissora de TV é efeito de um dctcnnlnado estli- TV. E até onde é possivcl vislumbrar o futuro, assim scrã, pois os
Estados Unidos, atualmcntc com quase 1.000 emissoras, têm quase
gio de dcseiwolvimcnto atingido por uma cidade, estado ou região.
todo o seu complexo de TV distribuido cm apenas 3 redes.
·
.Em funcionamento c, se eficaz, uma emissora de TV passa a ser
"Quando se fala cm cadeia oú rede, hã que distinguir, cntrctan'
CIUII d~ maior c!_cscnvolvimcnto".
lo, o que é uma rede, cm termos de propriedade empresarial, c o que
"Esta introd~çilo, ainda que simplista, objctivn entrar ilo tema
é uma rede, cm termos de cadeia de emissoras empresarialmente
proposto com uma identificação comum da linguagem bâsica".
independentes.
"Seria ocioso, nesta palestra, falar sobre implantação de uina
"Dentro do sistema brasileiro de tclcvisilo, o número mãximo
emissora ou cadeia de emissoras de TV, posto que todas as premissas
silo iguais à implantação de qualquer unidade ou complexo indus- de concessões de canais geradores permitido a uma empresa ou grupo emoresariaLé 5. Automaticamente, a comcrcl~~!!~ do ~~mpo
trhil. E.viilcnéiada a viabÜidade cconõmica c sclccionado o um inúximo de 15 minutos por hora de programação - fica tamequipamento dcscjãvcl dentro do repertório existente, os recursos: bém, determinado para o limite de 5 emissoras.
humanos mobilizados ficam restritos às ârcas administrativas-c tl:cni"O traço de unidade, portanto, n~o ~·o da comercialização. ~o
·cas. A verdadeira perspectiva empresarial, ainda cjuc j6 determinada de uma rede de TV, em termos de indústria, programação. Uma
no projeto, .só 'pode ser mensurada no alcance c na qualidade do emissora, por exemplo, de Caxias do Sul, pode, estar, digamos, às 21
produto colocado no mercado, ~ o produto - o programa - que, horas, anunciando insumos agricolas, outra no norte do Paranã
ao ocupar um espaço neste mercado, dimensiona a perspectiva real. anunciando inseticida, outra, em Goidnia, uma liquidaçilo de artigos
Mas o produto, o programa, repito, como unidade, não satisfaz nem femininos, outra, cm Fortaleza, leite cm pó c outra, cm Manaus, um
às necessidades de uma emissora, nem de uma cadeia de emissoras. hotel de Brasiliu. E podem todas elas, 30 segundos depois, estar
Torn~-se necessário uma linha de de produtos, uma diversificada apresentando o mesmo programa.
quuntidade de programas. Esta linha de produtos é a programação,. a
"Se o traço de unidade, repetimos, de uma rede de TV é a
,qual, por sua vez, exige um posicionamento correto".
programaçilo, isto nos t.raz de volta ao problema· do posicionamento
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uA colocação correta, significa, Como já vimos, Satisfazer, no
para a audiência de Caxias do Sul, norte do Paraná, Belo Horizonte, ·todo da programação, os interesses c necessidades mais significativos
'Fortaleza, Manaus, ou melhor, que tenha validade para toda a au· do universo total da audiência. Não se trata de criar uma progra·
diência do Brasil, ou seja, 10 milhões de aparelhos c um universo mação a partir de óbvias preferências populares, Trata-se de corpori·
potencial de 45 milhões de tclcspcctadorcs7
ficar, cm cada programa, no melhor nivcl, i~tcrcssc ou necessidade
' "Somente uma estratégia correta de posicionamento pode dar a colctiva de informação, recreação c educação, cm gêneros diferentes
resposta adequada. Uma estratégia onde o cquillbrio não descaracte- .de apresentação.
rize a TV como um vc(culo de massa mas, ao mesmo tempo, atenda . · "Ao contrârio do que pode parecer, as pesquisas influem muito
as mais diversas c variadas demandas. Neste cquillbrio é que se cn· /mais na qualificação nos gêneros da programação do que na quan·
contra o núcleo de toda a problemática da TV brasileira c a visão tificação da audiência. Isto porque as pesquisas diârias c rotineiras
mais ampla de sua perspectiva empresarial.
· de audiência são puramente comprovadoras, ou não, de que as anâ"Tomando a programação como um todo, é necessário cstabclc· liscs c pesquisas mais sofisticadas de hâbitos, tendências e formas de
cera relação entre o tempo a ser preenchido c os interesses c ncccssi· comportamento; devidamente manipuladas pela programação e prodadcs da audiência, de acordo com as diversas faixas etárias, classes dução, evidenciaram os caminhos corretos. Toda vez que uma tcn·
sócio-cconômicas, nivcis de educação c cultura c, ainda, disponibili· ' dência ..emergente'\ ou u.'inucntc''. é revelada através da pesquisa
dadc horária para o lazer. Isto sem perder de vista o primado de que ela se cristaliza imediatamente, no vidco em forma de programa.
a TV é um serviço de interesse público e, portanto, tem funções cspc·
"Sendo a televisão um meio de comunicação de massa, compete
cificas a cumprir.
'
·
a
ela
mesma, televisão, selecionar o seu repertório e não se fechar em
"Somados c sintetizados estes aspectos, temos que todo o mo·
dclo brasileiro de televisão repousa cm 3 conteúdos básicos: infor· uma programação conclusiva, Ela tem que estar permanentemente
mação, recreação c educação. Divididos e equilibrados esses con· aberta ao novo, ao audaz, ao bom e ao melhor.
tcúdos ao longo da programação, onde eles aparecem isolados ou
"Na identificação diária dos anseios, ainda que inconscientes,
fundidos - de acordo com o programa - esclarece-se o objetivo
dó universo a que se dirige, é que pode atingir a maior quantidade
desejável para qualquer rede de TV: fazer o melhor possfvel para a
·
maior quantidade passivei de audiência.
· possível.
"E chegamos agora ao mercado de anunciantes, ao mercado
''Esta colocação simplista cnvÕlvê,· entretanto, todos os intc·
resscs e necessidades das duas áreas que mais se relacionam direta· publicitário, cujo pragmatismo exige o melhor poss(vel.
"Ao selecionar, no repertório dos vefculos de massa existentes,
mente com a televisão como um todo: o Governo c a empresa priaqueles que melhor se prestam à divulgação de seus bens e serviços, 0
vada.
"Ao dar concessão a uma emissora de TV, para que seja Udcr ou mercado publicitário se atém a algumas regras bâsicas, como identifi·
participante de uma rede, o Governo está oferecendo condições para cação da mensagem comercial com o veiculo; velocidade de resposta
ela operar um serviço de utilidade pública c tem, portanto, plena do veiculo; coo fiabilidade do veiculo, ou seja, a confiança que a opi·
consciência da necessidade desse serviço; da responsabilidade de suas nião pública deposita no veículo; e, finalmente, o levantamento de
implicações c dos objctivos que ele tem que atingir. Ao Ministério quanto eusta, por consumidor, a mensagem publicitâria recebida,
"Se jâ vimos antes que a unidade básica de uma rede de TV é a
das Comunicações compete ampliar a infra-estrutura das tclccomu·
nicaçõcs cm geral, à televisão compete utilizar o que existe e imcdia· programação, pois pode ser vendida a quantos por ela se interessarem, quanto maior for o número de emissoras componentes de uma
lamente incorporar o que passa a existir.
"Aos ministérios que plancjam c executam as metas cconômicas rede, menor será o custo distribuído da programação e, por consedo Governo compete a,manutcnção do estágio de desenvolvimento guinte, menor o custo, por telespectador, da mensagem publicitâria.
"Fica claro, agora, porque "melhor qualidade posslvcl para
acelerado, assim como cabe à televisão ser um dos fatores desse
mesmo desenvolvimento. E, ainda que o desenvolvimento seja evi· maior quantidade posslvel" envolve aspectos fundamentais,relacio·
dcnciado por taxas e mensurado por números, suas parcelas cstcn· nados a uma rede de TV.
dcm-sc além da aritmética c passam a significar, também, os recursos
"Os conteúdos deste serviço de utilidade pública- informação,
humanos com que conta o Pais.
recreação c educação - são necessidades nacionais. Integração é
"Como o mais completo vcfculo de massa do mundo moderno c necessidade, desenvolvimento cconômico é necessidade e melhor
pela sua possibilidade de comunicação instantânea, a televisão qualidade de vida para o homem brasileiro é necessidade.
cumpre c tem que continuar cumprindo o seu papel de veículo da
"Assim como já foi dito, antes, que a implantação de uma emisintegração nacional.
sora de TV é: efeito do desenvolvimento de uma cidade, Estado ou re·
"A integração nacional era o desafio histórico que a tecnologia gião c o seu funcionamento passa, também, a ser causa do descn·
c os recursos humanos estão enfrentando c vencendo.
volvimento, pode-se dizer o mesmo em relação a uma rede de tele·
"Esta integração nacional, via TV, é prioritária para o Governo, visão c o Brasil,
assim como todo o complexo das telecomunicações, c justifica, plena·
mente, todos os investimentos públicos que estão sendo mobilizados
"Uma das metas básicas do 11 Plano Nacional de Desenvolvi·
para esta área.
mento i: a ampliação dos segmentos do mercado, ou seja, o aumento
••Em um sistema de livre iniciativa, como o nosso, não se pode do mercado interno de consumo,
falar cm desenvolvimento sem falar na livre empresa, seja ela agropc·
"No caso, uma rede de TV tem que chegar aos segmentos possf·
cuáriu, industrial, comercial ou prestadora de serviços. E quanto veis do mercado c fazer eclodir, com todos os seus conteúdos c signi·
maior for a oferta de bens c serviços, mais necessária se torna a am- ficados, o advento da modcrnirladc,
pliação do mercado de consumo desses mesmos bens e serviços. E a
televisão aparece novamente, como o veiculo de maior eficácia para
. "A perspectiva empresarial para uma rede de televisão, no·Bradar fluxo aos estoques e estabelecer a ponte entre u oferta c a dcman· sll, foi uqui dclineudu, tanto como indústria, como "mfdin'\ como
du.
serviço de interesse público c como canal de ofertas de bens e ser·
"Voltando ugoru, a afirmações anteriores, temos que para uma viços do Pais.
rede de TV brasileira, o objctivo desejável é, dentro do posiciona·
"As dimensões desta perspectiva estilo intimamente ligadas ao
menta correto du programação, o melhor possfvcl para a maior futuro deste Pufs, que esperamos nós, esperam todos, assuma a
quantidade possivel.
condição de grande potência,"
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-512REQU~RIMENTO N• 433, DE 1975
Nos termos do art. 310, al!nea c, do Regimento Interno,
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara· roqueiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 46,
n' 6, de 1975 (n' 1.996-B/74, na Casa de origem), que acres·
dc 1973, que reduz o prazo prescricional do direito de receber ou
ccnta parágrafo ao urt. 2• da Lei n• 91, de 28 de agosto de
cobrar as importâncias devidas ao INPS de trinta para cinco an~s.
1935, que "determina regras pelas quais silo as sociedades de·
alterando o urt. 144 da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 1960, a fim de
claradas de utilidade pública", tendo
_
. _-·· scr feita na sessão de 22 de outubro próximo.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 157 c 158, de
Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1975,- Ruy Santos,
1975, das Comissões:
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- De acordo com a
-de Constituição e Jutlça; e
deliberação do Plenário, a matéria figurarA na Ordem do Dia da·
-de Finanças,
sessão de 22 de outubro próximo.
·
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr, !•-Secretário:
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
É lida a seguinte:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2:

EMENDA N• I (Substitutivo de plenário)
Ao PLC n• 6/75, dê-se a seguinte redação:
"Acrescenta parágrafo ao art. 2• da Lei n• 91, de 28 de
agosto de 1935, que determina regras pelas quais são as socie-'
dades declaradas de utilidade pública."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. 2• da Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 2•, renumerado o atual parágrafo
único para§ 1•:
"§ 2• Denegado o pedido, não poderá ser renovado

untes de decorrido o prazo de 12 (doze) meses."
Art. 2• Esta lci'entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 3• Revogam-se as disposições em contrãrio.

Senado n• 4, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que altera a legislação da Previdência Social e dâ
outras providéncias, tendo PARECERES, sob n•s 661 a 663,
'de 1974 das Comissões
' -'de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão o, projeto.
o·sR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla)- Sr, Presidente,.
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palàvra o
nobre Senador Ruy Santos,

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Sem re>lsào do
orodor.) - Sr. Presidente, pretende o nobre Senador Nelson Car·
neiro, com este projeto, que o art. 58 da Lei 3,807, revogado pelo art.
Atualmcntc para a renovação do pedido de declaração de
34 da Lei 5.890, seja estabelecido com a seguinte redação:
utilidudc pública, mediante decreto do Poder Executivo, é lixado o
"Ait, 58.' Ás importâncias não recebidas em vida pelo·
prazo dc 2 (dois) unos. O projeto, todavia, reduz esse prazo para 6
segurado
ou pensionista, relativas a prestações vencidas,
(seis) meses. A nossa emenda, portanto, oferece um meio termo ao
ressalvado o disposto no art. 57, serão pagas aos dependentes
"líxur'cnl 12 (doze) meses, que é o prazo coincidente com o excréício:
inscritos ou habilitados à pensão, independentemente de
r. nancdro, o que permitirá a adequação das finalidades sociais'
autorização
judicial, qualquer que seja seu valor e na propor•
dessas entidades, inclusive a adaptação da sua programação anual às'
ção
das
respectivas
cotas e, na falta de dependentes essas
cxigi:ncias estabclccidas na Lei n• 91/35, ora sob alteração.
importâncias r.carão subordinadas às disposições legais que
Sala das Sessões, em 23 de setembro de 1975.- Oslres Teixeira.
regulam a sucessão civil."
O SR. PRESIDENTE (Mogalhães Pinto) - Em discussão o
Convêm, desde logo, serem reproduzidas as reduções desses dis·
projeto c a emcnda. (Pausa.)
positivos, para melhor entendimento da questão. Rezava o art. 58 da
Como nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra, Lei n• 3.807/60:
Ut:cl:.1ro encerrada u discussão.
"Art. 58. As importâncias niÍo recebidas em ~ida pelo
A m:.1tériu irá às comissões competentes, cm virtude do recebi ..
segurado
ou pensionista, relativas às prestações vencidas,
1ncnto de emenda de plenário,
ressalvado o disposto no art. 57, serão pagas aos dependentes
O-SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
inscritos ou habilitados à pensão, independente de autoriza·
çào judicial, qualquer que seja o seu valor, c nu proporção
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
das respectivas quotas, revertendo essas importâncias às ins..
Senado n• 46, de 1973, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
tituiçõcs de previdência social no caso de não haver
que "reduz o prazo prescricional do direito de receber ou
dependentes."
cobrar as importâncias devidas ao INPS de trinta pura cinco
Em facc das altcrações introduzidas nu LOPS pela ·Lei
unos, alterando o art. 144 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de.
n••
5.H90f73,
a questão passou a ser regulada pelo § 2• do artigo 57,
1960", tendo
que assim determina:
PARECERES, sob n•s 73 a 75, de 1975, das Comissões:
"Art. 57 .... , , ... , , , , , , , , , , , ....... , .. , ....... ,
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
*IV
'"" "' '".'' "' ""'"".'.""'' ""'".
juridicidude:
§ 2• As 'importâncias não recebidas em vidu pelo segu·
- de Legislação Social, favorável, com emenda que
rado serilo pagas aos dependentes devidamente hubilitndos à
apresenta de n• 1-CLS; e
percepção da pensão."
- de Finanças, favorável ao projeto e à Emenda n• 1CLS, nos termos da subemenda que oferece.
Examinados os três dispositivos, hil que concluir-se que uma
parte do antigo urtigo 58, que consta também do projeto, nilo tem
Sobre a mesa, requcrimcnto quc será lido pelo Sr. 1•-Secrctllrio,
ruzüo dc scr. e, justamente, aquelu quc se refere à "Nu Proporção
dus
Respectivas Cotas", isso porque jil desde aLei' n• 3.807/60,.us
lido c aprovado o seguinte
cotus de pcnsüo de todos os dependentes erum sempre iguais, No sis·
Justificação
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tema então udotado havia umu cota familiar, ruteuda por todos os
dependentes c uma cota individual igual para todos eles, ConseqUen·
temente, abandonara-se o princípio de conceder-se metade du pen·
são à viúva eu outra metade aos filhos.
Ora, se a cola familiar cru rateada entre todos, todos recebiam a
mesma parcela. Se a cota individual era, também, igual para todos,
mesmo com esse acrescentamento h igualdade se mantinha e, assim,
no total, todas as colas tinham o mesmo valor. Ainda pelo anterior
sistema, cancelada a pensão de um dos dependentes, desaparecia u
sua cota individual, mas a cota familiar revertia igualmente para to·
dus os rcmnncsccntcs, permanecendo a igualdade. Assim, ni\o havia
porque falar-se em "Proporção das Respectivas Cotas",
O sistema aluai, introduzido pela Lei n• 5,890(73, manteve o
princípio du distribuição da cota familiar por lodos os dependentes
e da atribuição de uma cota individual para todos eles; portanto, u.
igualdade do valor das prestações devidas a cada um persiste. Can·
ecluda a pensão de um dos dependentes, não há mais a reversão da
parte que lhe cabia na cota familiar salvo se, na forma do art. 40, o
númêro de dependentes ultrapassar de cinco. Haverá, então, a rever·
são da cota individual use extinguir, por todos os demais remanes·
ccntes, permanecendo, ainda, a igualdade do valor das cotas.
Dessa forma, subentende-se que a modificação introduzida pela
Lei n• 5.890(73 foi acertada, ao excluir do texto do§ 2• do art, 57 a
expressão "Na Proporção das Respectivas Cotas", não havendo
porque, mesmo se percebendo a louvável intenção do eminente Sena·
dor Nelson Carneiro, autor do projeto cm exame, o restabelecê-la.
Ademais, dentro dos principias que norteiam a Previdência So·
cial, onde se estabelece o binómio "segurado-dependente", parece 16·
gica a regra segundo a qual os proventos deixados de receber pelo
primeiro sejam pagos exclusivamente aos dependentes habilitados;
nuo havenJo dependentes, não hit pagamento a fazer.
Sr. Presidente, por esses motivos, o p'o!llo de vista da Lidérança
da Maioria i: contrário ao projeto. (Multo bem!)
O Sr. Franco Monloro (MDB- Sio Paulo) - Sr. Presid~nte,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo. Sem revi·
são do orador)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Ruy Santos, Líder da Maioria, apresenta algo·
mas razões contrárias à aprovação do projeto, sustentando que, em
parte, a matí:ria está superada pela aprovação de U"_J~ lei mais recen·
te sobre a Previdência Social. E ainda diverge do menta du proposta
do projeto do Senador Nelson Carneiro.
•
Parece-nos que é procedente a primeira parte. da ."rgumentaç.ao
expcndidll pelo nobre Senador Ruy Santos. Ao pnmmo exame, 0 a

nossu impressão.

.

...

Mas, quanto ü segunda parte, não podemos uce11ar as razoes.
Se não hou~er dependente, nos termos da Previdência Soc.iul.. mas
há 11lgumu importüncia deixada pelo trabalhador que co.ntr~bulu du·
runtc 20 ou 30 anos, aquelu importüncia niio deve ser diStnbulda de
acordo com a lei civil, aos seus herdeiros? Deve-se transformar o lns·
titulo de Previdência Social num herdeiro, com preterição daqueles
que tenham essa qualidade em face da nossa lcAislaçilo civil?
O Sr. Roy Santos(ARENA- Bahla)- Herdeiro(: dependente!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Há uma
difcrençu entre herdeiro c dependente, O dependente, pela legislação
prcvidencillriu, i: apenas uquelu categoria de pessoas que estão nu
dcpendênciu cconõmicu do segurado, Tem uma signficaç~o muito
muis restrita do que uquelu dos herdeiros. Se ele de1xou um
putrimônio, e quaisquer bens representam de direito um patrimônio,
nuo deixou dependentes, nu linha du Previdência Social, mas, ?e1xou
outros herdeiros, nilo hil razão pura a exclusão desses herdotros, o
que signilícuriu umu revogação, atê, do nosso Direito de Sucessões,
que cstí1 definido, muntido por uma longa trudição em nosso Direito,

Por estas ruzàcs, Sr. Presidente, não nos parece que possamos
aceitur us rm~õcs uprcsentadas.
Mas, de outro ludo, esta matéria jil foi examinada pela
Comissão de Constituição c Justiça, que côncluiu, ununimcmcntc,
pela aprovaçiio do projeto; pela Comissão de Legislação Social, cujo
pnrcccr, também, ê unünime a favor do projeto e a Comissão .de
Finanças igualmente, por unanimidade, se manifestou favorável ao
projeto,
Parece-nos normal que as novas contribuições trazidas pela
Liderança da Maioria sejam encaminhadas às Comissões de mérito
- as Comissões de Legislação Social c a de Constituiçãq c Justiça,
puru que elas opinem sobre a matéria ou a reexaminem, cm face dos
novos subsídios oferecidos c a matéria volte à apreciação do Plená·
rio, depois do seu exame pelas Comissões competentes.
,
Neste sentido, Sr. Presidente, encaminhamos requenmento à
Mesa, fundado no art, 310 do Regimento Interno, solicitando adia·
menta da discussão do projeto, a fim de que seja o mesmo
encaminhado ao recxame das referidas Comissões.
(lo nosso requerimento, Sr. Presidente. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrclârio.

Sobre n mesa,

Íllido o seguinte
REQUERIMENTO N• 434, DE 1975
Nos, termos do art. 3W, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Sena~o n• 4,
de 1974, u fim de que seja encaminhado ao reexamc da Comissão de
Constituição e Justiça e de Legislação Social.
Sala das Sessões, cm 23 de setembro de 1975. - Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) - Em votação o
requerimento, de adiamento de discussão, para que sejam ouvidas as
Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa,)
,,
Está aprovado. O projeto sai da pauta para o recxame sohc1tado.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do ar!. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe
sobre a inclusão de adido agrícola em representações
diplomáticas do País, tendo
PARECER, sob n• 346, de 1975, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
(Pausa.)
Nüo havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada
11 discussão.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto scril arquivado.

fl o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEIDO SENADO N• 87, de 1975
Dispõe sobre a lnclusilo de Adido Agrícola em representações diplomáticas do Pais.
O Congresso Nucionnl decreta:
Ar!. I• Adido Agrícoln integrará o possoul permanente nasreprcsentnçiics diplomí1ticus do Pnls na Argentina, Uruguai, Estado•
Unidos, CunudC1, Frunçu, ltúlia, Uniilo Soviélicn, Novu Zelândia,
Austrítliu c Jnpílo.
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um dos puíscs mencionados no urtigo anterior, será feito po~ ato do
Poder Executivo, ouvidos os Ministérios das Relações Exteriores c o
da Agricultura cu Sociedade Nacional de Agricultura.
Pnrúgrufo único. O comissionumcnto será feito pelo prazo de
dois unos, prorrogáveis por mais dois.
Art. 3• São requisitos para o exercício da missão de Adido Agrí·
cola o título univcrsitúrio de Engenheiro Agrônomo, o desempenho
de cargo técnico nu área da especialidade c o notório saber nos
assuntos com ela relacionados,
Art. 4• O Poder Executivo submeterá ao Congresso, cm prazo
não superior u trinta (30) dias, projeto de lei criando recursos orçamentúrios pura o cumprimento do que ora se dispõe.
Art. 5• Esta Lei serú regulamentada atí: noventa (90) dias após
su:.1 vigência.
Art. 6• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- ~gotada a matéria
da Ordem do Dia, passa.se à apreciação dos Requerimentos n•s 429·
A, 430 e 431, dos Srs. Senadores, Marcos Freire, Vasconcelos Torres
c Lourival Baptista, lidos no Expediente, solicitando licença para se
ausentarem do País, a fim de desempenharem missão do Executivo,
dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Augusto Franco o parecer daquela
Comissão.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA-Sert~lpe. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· Como membro da Comissão de Relações Exteriores venho rela~
tar os requerimentos dos Srs. Senadores Marcos Freire, Vasconcelos Torres e Lourival Baptista que, tendo sido designados, por Dccrc·
to do Senhor Presidente da República, para integrar, como observadores parlamentares, a Delegação Brasileira à Assembléia Geral da
ONU, requerem licença do Senado para desempenharem a referida
missiio, nos termos do art. 36, § 2• da Constituição.
A Comissão de Relações Exteriores nada tem a opor ..
fi o parecer, Sr. Presidente. (Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer é
favorúvel,
Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que os aprovam, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovados. Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - A pedido do Sr.
Presidente da Câmara dos Deputados, a sessão do Congresso que
deveria rcalizur-sc às 18 horas c 30 minutos fica transferida para as
19 horas.
O SR. PRESIDENTE· (Magalhiles Pinto) - Hâ oradores
inscritos.
Concedo a palavra uo nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUJZ VIANA (ARENA - Bahla. Pronuncia o seaulnte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se hú um discurso que tenha vacilado em proferir i: este, pois,
infelizmente, cm vez de trazer uma palavra de alegria ou de esperança, o que ele contém, principalmente, é uma nota de desalento a
juntur-sc u muitas outras jã enunciadas no Parlamento. O que cu
quisem cru poder subir u esta Tribuna para proclamar, entre alv!s·
saras, que, conforme o expresso, inequivoco, c benemérito propósito
ununcindo pelo Excclcntlssimo Senhor Presidente Gciscl, estaria
diminuindo o fosso que separa o Nordeste do Centro-Sul. Repito
uqui us puluvms do próprio 11 PND:

"Pura reduzir o hiato econômico cm relação ao resto do
Pais, deverá o Nordeste crescer a taxas superiores a 10% ao
uno. A meta i: de dilicil consecução, mas pode revelar-se
viúve! cm face du maturação de investimentos industriais,
realizados no pcr(odo anterior, c se o sctor agropccuârio
mostrar reução aos estimulas dados nos últimos dois anos.
Tal viabilização ocorreria com crescimento hidustrial da
ordem de 15% c ugropccullrio entre. 6 c 7%".
A verdade, pÕrl:m, é outrã:C a· nosso dever, o nosso dever
inclusive perante o Presidente da República, cuja intcgrid.adc de
propósitos constitui penhor de segurança para todos nós, é dizer-lhe
a verdade, pois bem sabemos quanto é dilicil a vc.rdadc romper as
barreiras que não raro se interpõem entre ela c os governantes. E a
amarga verdade, u verdade dos números, a verdade dos fatos, é que
hoje, comparado com o Centro-Sul, o Nordeste está mais pobre do
que ontem. Seria muito pouco, Sr. Presidente, se aqui viesse apenas
pura lamentar essa realidade, que um pouco adiante exprimirei cm
números, números dramáticos, que devem dar a cada um de nós a
consciência de que, ou o Brasil se entrega de corpo c alma, como se
estivesse numa guerra, para suprimir o alargamento desse hiato, ou
não estaremos contribuindo pura a unida.dc nacional de que tanto
nos orgulhuri10s. A riqueza c a miséria não viverão indefinidamente
juntus.
P.or que se terá, porém, inicrrompido essa fase de ascensão,' que
até us proximidades de 1970, tanto alegrou o coração dos nordestinos? Aquela fase que nos deu a esperança de podermos, cm
prazo razoável, suprimir da região tcrrivcis lndiccs de pobreza
absoluta; representados pela subalimentação, doenças próprias das
áreas subdesenvolvidas, c altas cifras de analf•bctismo. Natural·
mente serão várias us causas, c algumas delas já o Presidente Gciscl
tem buscado atc1uar. Contudo, Sr. Presidente, antes que as examine,
como espero fazê-lo, começarei pelo problema educacional, certa·
mente o mais grave, o fundamental, c sem cuja solução nada scrli ai·
cunçudo.
De fato, Sr. Presidente, sou dos que acreditam que a primeira
providência a ser tomada pelo Brasil, digo pelo Brasil porque consi·
dero uma verdadeira cruzada nacional, se pretendemos cfctivamcntc
diminuir o fosso que cstâ scpar~ndo c afastando o Nordeste - •.
tudo quanto digo cm relação ao Nordeste se aplica inteiramente ao
Norte- do Centro-Sul i: pensar como fazer algo de excepcional cm
relação ao problema educacional do Nordeste (multo bem!), cujas
condições exigem medidas cxtraordinârias para atender a uma
situação também extraordinária.
Há dias, o nosso _colega, !;!cnador Agcnor Maria, acu·
conhecimento à Casa de declarações do Secretário da Educação do
Rio Grande do Norte, mostrando a impossibilidade cm que cstâ
aquele Estudo para cumprir os seus deveres sobre a educação. Não é
uma situação excepcional a desse Estado. Também o Sccrctlirio da
Educação da Bahiu divulgou recentemente cifras alarmantes. Infeliz·
mente, em maior ou menor grau, refletem panorama generalizado no
Nordeste. Desejo, porém, trazer alguns. indiccs recentemente di·,
vulgudos pelo Instituto Brasileiro de Geografia para que se veja o
que ocorre, c perguntar se hâ alguém capaz de acreditar na possibili· ·
dude de mudar-seu pobreza do Nordeste sem mudar um panorama,
educacional, para o qual ele não dispõe de recursos, de meios, de
dinheiro. C; urgente um plano de salvação pública para a educação
do Nordeste. Um verdadeiro plano de salvação nacional, sem o qual,
nudu mais.csturcmos fazendo do que protelar uma situação cdu,
cucionul insuportável. A verdade incontcstâvcl é que atualmcntc
nenhum Estudo do Nordeste tem condições de cumprir os deveres
que lhe silo impostos pclu Constituiçilo quanto à obrigatoriedade do.
ensino primário. Desafio haver alguém capaz de demonstrar o con·
trário. E pergunto: deveremos enganar os brasileiros com o nosso
silêncio'/ O nosso dever consiste em difundir u verdade, mesmo que
seju desagrudãvel.
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cxma do que lhes acontece, Mas, cu perguntaria: poderemos nós, que
representamos o Nordeste, permanecer silenciosos e conformados
'oficiais: A primeira coisa que eles nos mostram é termos no Nordeste diuntc desse quadro? Porque é necessário que o diga - a
uma população eminentemente jovem. Bastam dizer que um terço da conscqUênciu desse quadro í: a miséria cm que está mergulhada
população tem menos de dez anos de idade. E 57% dela tem menos grande parte da população nordestina. Pelos dados divulgados pelo
de 20 anos. E isso, numa população de mais de trinta milhões de IBG E, e que se rercrcm u 1973, dois milhões c duzentas mil pessoas
pessoas das quais 45% são analfabetos; 45% Sr. Presidente! da região trabalharam nesse ano apenas pela alimentação e o abrigo,
Analisemos, porém, a situação dos jovens. Entre os 5 c os 14 anos, hã o que_ ª-_'l_Lia~c u seT_v_!_d~o.:..~!c_a de oito milhões moram cm barracos
quatro milhões e duzentos mil analfabetos. E ainda mais: dos treze desprovidos das mais elementares condições de higiene c de
milhões de analfabetos, com mais de 16 anos, existentes no Brasil, conforto. E dezesscis milhões não possuem instalações sanitárias.
oito milhões estão riõNorCiesie,-qÜê representa nícnos- de úm terÇo
Não será tudo isso a prova nngrante, inequívoca, terrível de
du população brasileira. E 40% dos jovens, entre 10 c 14 anos, que serem irmãs gêmeas a ignorância c a miséria?
vivem nu área rural são analfabetos, Serã preciso explicar por que é
Pura grandes males são necessários grandes remédios. e:, porínfima u produtividade da nossa-agricultura? Serã preciso alguma in- tanto, impreterível que o Brasil pare um pouco para pensar no Nordagação maior para sabermos por que não se aplicam modernas deste, especialmente sobre a sua educação. e: um problema imenso, c
técnicas agrícolas como o uso de fertilizante, a scleçilo de sementes, ·a 'pura o qual, tambóm, será urgente uma solução imensa. Uma soluaplicação de defensivos, ou na pecuária, a inseminação artificial c o Ção que salve, pelo menos, aquelas quatro milhões c duzentas mil
bulanccan1ento das rações, quan<!o 99% dos que trabalham nas ãreas crianças, entre 5 c 14 anos, não alrabctizadas. Crianças famintas,
rurais do Nardeste ou são analfabetos, ou tiveram apenas educação corroidas pela vcrrninose e cujas mãos frâgeis estou a ver levantadas,
elementar'? Ou serã pelo fenômeno oposto que nos Estados Unidos, Sr. Prcsiden te, não a pedir uma esmola, mas a clamarem por que se
,com todos os seus excedentes agrícolas, que vendem a longo prazo, e cumpra aquele preceito constitucional da obrigatoriedade do
até: dão, vivem nos campos, em alguns casos, pouco mais da metade ensino primário, que a pobreza dos Estados não tem condições de
tornar realidade. Sei que não é grato o que estou a dizer, melhor diria
dos que mourejam nos campos nordestinos?
, Não sei se sou suficientemente -claro para que o Brasil tome . a denunciar, pois a verdade não credencia ninguém na politica deste,
Pais, mas, seja qual for o preço a ser pago, não pretendo deixar de
conhecimento da calamitosa situação educacional do Nordeste,
·O Sr. Paulo- Guerra (ARENA - Pernambuco) --Permite fazer o que acredite ser o meu dever com os sofridos irmãos do
Nordeste.
_
~- - ----V, Ex• um aparte?
Propositadamente, desejei fazer esse esboço das deficiências eduO SR. LUJZ VIANA (ARENA ,- Bahla)- Com prazer.
cacionais antes de abordar o tema central deste discurso que é o proO Sr. Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - !;; evidente gressivo empobrecimento do Nordeste dentro do quadro nacional.
que, dentro do processo de desenvolvimento a educação deve ser Devo, pois, solicitar a paciência dos meus nobres Pares já que não
meta prioritária. Agora, permita-me V. Ex• que discorde, um pouco, poderei ser breve cm assunto dessa magnitude. Contudo, ~ntc~ de
da orientação do seu discurso. Acho que essas dificuldades que enunciar alguns gritantes índices da nossa pobreza, não dc1xarc1 de
enfrentam os Estados nordestinos, no sctor educacional, são acentuar, nisso repetindo o insuspeito Ministro Octávio Gouveia de
resultantes da pobreza, e V. Ex•, há poucos momentos, ao iniciar Bulhões, que o prejuízo infligido ao Nordeste, através do denomiseu discurso, anunciou que, de 1970 para 1975, diminuiu o índice de nado confisco cambial. representou montante infinitamente superior
a tudo quanto se lhe possa dar, mediante a política dos incentivos fis-.
:crescimento, mas ~iminuiu por quê?
cais. De fato, nós não somos pobres porque nos tenha faltado
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Se V. Ex• me der a capacidade de trabalho ou de iniciativa, mas, porque ditada por uma
•honra de acompanhar meu discurso, vcrã que chegarei à mesma série de circunstâncias. instalou-se no País urna polftica cspoliativa
conclusão que V. Ex• estã antecipando. Estou de pleno acordo com do Nordeste. Justo que hoje, em nome da solidariedade nacional, reV. Ex• que o nosso mal é a pobreza, c que temos de achar algum clamemos se nos proporcionem condições capazes de impedirem a
meio pura eliminá-lu. e: o que espero, de alguma forma, apontar np degradação das nossas populações. E mais do que isso, que se não
meu discurso,
comprometa a própria segurança nacional pelo progressivo afas· ·o Sr. Paulo Guerra (ARENA..:.Pemambuco)- Uma das causas tamento das condições econômicas do Nordeste e do C:·~~~-~ul.
que mais influíram, nos últimos anos, foi a redistribuição dos incenti-• ·- Certamente, cm tóifos os países do mundo hã regiões subdcscn-·
volvidas, hli disparidades regionais. Contudo, conforme observa o
vos fiscais.
ilustre Sr. Rubens Costa, quando se trata da metade ou de um terço
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - V. Ex• vcrã que du população de um Pais- como é o caso do Sul da Itália c do Nortudo isto estâ no meu discurso, !;; só uma questilo de ordem. Agra- deste- e quando o nível de vida de tão elevada proporçilo do povo í:
deço muito u honra do aparte de V. Ex•, mas, justamente, a tese menos da metade da mí:diu nacional, e é ainda menor este índice cm
central do meu discurso 1: sobre os incentivos fiscais. Chegaremos lã, reluçiio uo bem-estar das populações das regiões mais favorecidas juntos e unidos, como sempre temos estado, na defesa do Nordeste,
como ocorre num confronto entre a opulência , do Centro-Sul c a
.misérju
do Nordeste - "a situuçilo torna-se insustentável, consO Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- Peço desculpas
tituindo-se no mais importante problema de segurança interna do
a V. Ex• por me antecipar, porque a.cuusa 1: tão comum ...
PaÍs". Nilo é, portanto, demais insistirmos, embora nilo constitua
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - V. Ex• 1: tão novidade, que ainda hoje u renda per caplta do nordestino é menos
, apaixonado quanto cu c, naturalmente, se antecipa.
du metade du renda per caplta do Brasil, e ainda muito menos se
Sr. Presidente, faço porventura uma acusação? Nilo: apenas, comparudu com os habitantes do Centro-Sul, isto é: do Rio e de Silo
'divulgo um diagnóstico. E para que encontremos e apliquemos n ur- Puulo. Fato este que nos coloca como a região mais pobre do Hcmis,gente e indispensável terapêutica, que precisa ser excepcional, c pura ré:rio Ocidental! Pura propiciar um simples dado objctivo, cu lemu quuleu gostaria de convocar a Nação, por tudo o que ela possuir bruriu qúe, mulgrudo tudo quanto se tem feito pela ind,ustriulizaçilo
de mais senslvel ao seu futuro, no futuro da juventude do Nordeste. do Nordeste, somente u urrecudução do IPI no Rio Grande do Sul é
No meu entender, o que está ocorrendo nu cducaçilo da juventude superior u toda u mesmu urrecadução no Nordeste, E que dizer de
nordestina (: mais gruve do que as secas, us enchentes, ou epidemias. Silo Paulo, que cm 1969 - hoje acredito que u situuçilo uindn seja
I'; umu culamidude de proporções nucion~is, Dcsgruçadamente uma muis difcrcnciudu - urrocudou de !CM quutro bilhões c duzentos
culumidude silenciosu, pois us próprius vílirnus nilo têm consciênciu milhões, enquanto todo o Nordeste nuo somou 'sequer novecentos
eslável, alicerçada nu ignorância? Se não, vejamos os números
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duçiio industrial do Pufs tem declinado progressivamente, Em 1950
chegamos n representur 9,6%: cm 1967 já éramos apenas 6,8%, c tudo
nos fez crer que atualmente ainda seja menor o nosso quinhão,
Isso apesar do notório interesse demonstrado por todos os Pre·
sidentes da Revolução, a partir de 1964, pelo desenvolvimento do
Nordeste, que por esse tempo, malgrado jú se haver criado a
SUDENE c o Bnnco do Nordeste, atingira fndices alarmantes de em·
pobrcclmenlo, Desde a primeirã"harã;qiiaiict"õ visitõü"éi"Nordi:sie"cm"
junho de 1964 foi peremptório o incsquecfvcl Presidente Castcllo
Branco ao declarar que era impossível e insuportável prolongar a
existência de um Brasil em desenvolvimento, ao lado de outro mer·
gulhado na miséria,
Não menos enfático seria o Presidente Costa e Silva ao
proclamar que salvar o Nordeste era salvar o Brasil. E o Presidente
Mí:dici, ainda hoje tão cercado da estima c do reconhecimento pú·
blico pelos inestimáveis serviços prestados ao povo brasileiro,
emocionado ante o que lhe foru dado presenciar numa visita à
região, não duvidou dizer que o Chefe da Nação não podia
compreender a existência de compatriotas seus em condições tão prc·
d1rias.
A verdade é que, a partir de 1965, um sopro de esperança
alentou o coração dos nordestinos que, após decênios de sofrimentos
e de pobre~a, imaginuram ver despontar no horizonte a estrela da
redenção. Se não deles, pelo menos dos seus lilhos ou de seus netos.
E aquelas mãos calosas levantaram-se agradecidas. Principalmente
através dos incentivos fiscais, alguns milhões de cruzeiros reanima·
rain a economia regional graças a um efeito multiplicador, que fez
dos incentivos fiscais motivo de estudos em importantes centros
económicos do mundo. Orçou em quase cem milhões o montante de
1965. Mas, em 1966, jã alcançava cento c sessenta c três milhões,
subindo pura duzentos e setenta e seis em 1967, trezentos c sessenta e
quatro em 1968, quinhentos c treze em 1969 c setecentos c oitenta e
dois milhões em 1970.
. • -·----------------.
A essa altura inventou-se, porém, a balela de que o Nordeste iria
enriquecer. Na verdade- cxcetuada a esperança que era tão grande
quanto a nossa gratidão - ainda permanecíamos pobres, As
perspectivas é _que eram boas: além de abrirmos um mercado promissor paru a indústria do Centro-Sul, e darmos aos seus empresários
oportunidades de investirem, sem ónus, metade do que deveriam rc·
colher de Imposto de Renda, ativara-sc o mercado de trabalho,
criando-se novas faixas de emprego com salârios razoâvcis, Jâ nem
todos precisavam emigrar em busca da fortuna, de uma fortuna cnga·
nadora q uc, entretanto, atraiu milhões de infelizes nordestinos que
foram morrer nas fábricas e nos cafezais do Sul.
De fato foi extraordinãrio o que fizeram os incentivos nessa pri·
meira fase, que uns estendem apenas até 1968, outros levam até 1970.
Cinco e meio bilhões de cruzeiros foram mobilizados e utilizados da
maneira mais criteriosa de que se tem noticia na história da adminis·
tração pública brasileira. Criaram-se cerca de 500,000 empregos na
indústria e na agricultura, justamente cm uma das regiões de mais
baixa renda per caplta do mundo. Ressurgiram atividadcs econô·
micas então decadentes, ao mesmo tempo em que, pelo contato com
técnicas modernas, reaparelharam-sc áreas tradicionalmente estagna·
dus,
Foi um trubalho sério e benemérito o realizado pela SUDENE e
os seus tócnicos, os seus sacrilicados técnicos, aos quais desejo aqui
render um tributo de reconhecimento, especialmente como ex-Gover·
nado r da Bahia.
O Sr. ·Helvidio N~nes (A.RENA~Piauf) -·V, ExÓ m~ co~cede
um aparte?
O SR, LUIZ VIANA (ARENA- Bahla) _;Com muito prazer.
O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - Plaui) - Nobre Senador
Luiz Vhma, V. Ex• iniciou o seu extraordindrio discurso dizendo
que traziH uma nota de desalento à discussuo da matéria. Peço

permissão pura introduzir no seu discurso uma nota lúgubre: scgun·
do dados recentes, fornecidos pela SUDENE, houve neste ano, até o
dia 30 de junho, uma distribuição global dos incentivos fiséàis,
inclusive o FINO R, da ordem de 707,2. A Bahia absorveu 210,8; ..
Pernambuco, por sua vez, absorveu I5I,3. Os dois Estados absorveram 362, I, portanto mais de 50% dos incentivos fiscais distribufdos
pela SUDENE ao Nordeste. Se aos fndiccs da Bàh\( c de
Pernambuco adicionarmos a Parafba, que recebeu 89,8;. ,ê os do
Ceará, que r~cebeu 71,3, teremos o total de 523,2, nún;cro que
representa 75% dos incentivos fiscais distribufdos.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Aliás; esses dados
que V. Ex• está revelando jã foram utilizados pelo nobre Deputado
Hugo Napoleão e, em outra oportunidade, pelo nobre Senador
Arnon dt Mello, se niio me falha á memória,

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran') - Permite V, Ex• um
aparte?
·
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Com muito prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB- Paran')- O quadro que V. Ex•
descreve é real. E é tão agressivo que não seria neccssârio recorrer-se
a fontes estatísticas, para constalâ·lo. Bastaria ir ao Nordeste ou
sentir u conseqUência das grandes retiradas c da intranqUilidade que
remonta há séculos. O problema mais grave do Nordeste - parece·
me - é a concentração de população, que corresponde a quase um
terço da nacional, cm uma das áreas mais pobres do Pais.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Do Mundo.
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran') - No passado, essas
migrações, sobretudo ccarenses, se derivavam para a Amazônia. Era
o caminho natural daqueles ·que procuravam a sobrevivência na eu I·
tura dos seringais, Posteriormente, essas populações seguiram para
São Paulo e, logo depois, para o Paraná, Fui testemunha das gran·
des, das repetidas, das renovadas caravanas que chegavam àquele
Estado. Lá, os nordestinos se encarregaram da parte mais dilicil - o
desbravamento da mula. A mala paranaense foi desbravada pelo no r·
destino; o café, c~tivado pelo mineiro; e, cm seguida, .. ,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Não só a mata.
Também a política. V, Ex• chegou da Parafba e nos honra, aqui,
com a sua presença.
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran') - Fui também um dos
retirantes. Assisti a um caso singular. Chegava uma dessas grandes
caravanas c, não encontrando trabalho, o Governador de então
entregou, mediante venda, uma ãrea devoluta aos nordestinos, que
construíram a cidade de llaguaji:, Estilo todos hoje muito bem situa·
dos. Aqueles que chegaram extremamente exangues c miscrâvcis
hoje são produtores e seus filhos estão nas Universidades. Foi quase
que um milagre, porque houve um minimo de assistência. A meu ver,
a grande solução para o Nordeste seria disciplinar c encaminhar esse
óxodo nuo para u Trunsamazônica, para terras sem fertilidade
alguma, mas pura Rondõ~iu, o Acre ou o Guaporé.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- A tese de V. Ex•,
dizem, é u mesma ·do Ministro Delfim Nctto: o Nordeste deve
produzir gente pura depois enriquecer o Sul,

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran')- Excelência, é melhor
produzir gente do que produzir cadáveres.
.. o sit:-LÚIZ-VIANf(ARENA- Bahla)- Julgo que melhor
seria ptoduzir gente, instruindo'u e fazendo-a feliz.
·
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paran') - Essas migrações
existem, e de maneira desumana c injusta. Nilo há mais condições de
o nordestino ir pura o Amazonas ou para o Paraná; porque neste Es·
ttldo o eH fé foi erradicado e hoje ali existem culturas extensivas.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA plHntar café nu Bahia,

Bahla) -

Agora vamos
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O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- E: também uma alter·
nativa, mas não creio haja condições para a ocupação de mão·de·
obra tão ampla, Defendemos a seguinte tese: a ocupação das áreas
férteis do Acre, de Rondônia e de Mato Grosso. Ao invés de o
Governo favorecer os grandes latifúndios de amanhã, permitindo a
venda de enormes áreas de terras a firmas internacionais c nacionais,
que ele discipline o êxodo. Far-sc·ia algo muito mais importante pura o nordestino c para o Pais do que a concessão desses subsfdios
ilusórios que, na realidade, só fazem empobrecer ainda mais o
Nordeste. Lembro·me de um documentário a que assisti, hã alguns
anos, acerca de uma região desértica russa, ondC os marsupiais uma espécie de canguru - se desenvolviam de tal sorte que não
tinham condições de sobrevivência, porque a terra era pobre demais,
Para evitar a inanição geral, anualmente se retirava o excesso, que
era deslocado, ordenadamente, para outras áreas, E: assim que se deverá proceder com grande parte do povo nordestino.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Agradeço a V, Ex•
seu aparte.

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Agradeço a V. Ex• a
atenção com que me ouviu.
O Sr. Mauro Bennldes (MDB- Ceará)- V, Ex• permite um
aparte, nobre Senador?

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Com prazer,
O Sr. Mauro Benevldes (MDB -

Ceará) - Nobre Senador
Luiz Viana, tencionava ouvir atentamente, até o final, sem qualquer
interrupção, o abalizado pronunciamento de V. Ex•, ainda mais
porque, ao lhe ser dado o primeiro aparte, pelo nobre Senador Paulo
Guerra, V, Ex• praticamente demonstrou o desejo de que o Plenário
deixasse para apartcá·lo no final do seu discurso.
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Não é bem isso.
Como V, Ex• e o nobre Senador Paulo Guerra são conhecedores do
assunto, dizia cu ao ilustre representante pernambucano que S. Ex•
estava antecipando idéias que constavam do meu discurso,

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Ceará) -Já que apartes - c
brilhantes - foram concedidos pelos nobres Senadores Hclvfdio
Nunes e Leite Chaves, ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA -

Bahla) - Tenho muito
prazer e fico honrado com a participação de V, Ex•s

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA-Cear') - Até o fim do dis·
curso de V. Ex•, intenção nossa era ouvi·lo, pela importância de que
se reveste, Mas já que citada, indiretamente, pelo ilustre rc·
presentante do MDB do Cearâ, a obra que, junto com o Senador
Dinarte Mariz c Senudorcs e Deputados outros - pois a obra não
foi só de Senadores- do nosso Partido- realizamos, dizemos que
o discurso de V. Ex• não um libelo. E: um diagnóstico.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Aliâs como o situei.

.o Sr. Vlrgillo Távora (ARENA-Ceará)- Sabendo, por nfmia
genuleza de V, Ex•, que iria pronunciar este discurso, reservamo-nos
para esclarecer este Plenârio tanto aquele discurso anterior do
eminente Senador por Pernambuco, Marcos Freire, como o de
V. Ex•, mas, desde já, dizendo que o diagnóstico. que V. Ex• está
fazendo retrata situação à qual o Governo não ficou indiferente.
Pelo contrário.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - Também está ex·
presso no meu discurso. O Presidente Geisel, através de vári_as
medidas, como dito no 11 PND, está procurando atenuar, minorar,
vencer esta situação. Apenas faço, alatere, algumas observações, por
me parecer que os moios previstos no 11 Plano Nacional de Desen·
vnlvimento são insuficientes para superar a situação. Espero de·
monstrá·lo um pouco adiante.

O Sr, Vlrgillo Távora (ARENA-Ceará) - Como não somos
impacientes, como a nobre Oposição, vamos esperar o discurso de
V, Ex•, mas desde já.. ,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia)- Agradeço a V. Ex•

O Sr. Virgnlo Távora (ARENA-Ceará)- ... afirmamos que o
documento em referência h:vc muitas de suas recomendações
atendidas pelo Governo da Revolução.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Muito bem.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco) - Permite V. Ex•

um breve aparte'?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia)- Com muito prazer.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco) - Ouvi o aparte
do eminente representante do MDB do Paraná, filho do Nordoste,
progando o esvaziamento das melhores potencialidades nordestinas.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Com o mou protesto.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará)- ... como nordestino
sinto·me também na obrigação de aparteá·lo, Enalteço o seu pro·

nunciamento nesta tarde, pronunciamento insuspeito, pela sua con·
dição de Senador pela Aliança Renovadora Nacional. Considero·o
um verdudeiro libelo contra Governos que ati: agora se mantêm
impotentes paru corrigir o pauperismo e a indigência em que vive o
Nordeste brasileiro, Nilo se diga que a representação política do
Nordeste até hoje tem sido omissa na reivindicação de providências
governamentais, Inclusive, na legislatura passada, Senadores orguni·
zuram a COCENE. Realizaram um trabalho de profundidade,
diagnosticaram as causas do empobrecimento do Nordeste e ofcre·
cerum esse contributo valioso ao Governo de então, para a adoçilo
de todas essus medidas que significassem a aceleração do desenvolvi·
monto nordestino. V, Ex• traz, realmente, um diagnóstico preciso,
ab<tlizado, com dados estatísticos, que entendo ser um libelo contra
os governos que, até hoje, se têm mantido impotentes para, pelo me·
nos, atenuar o empobrecimento, sempre crescente, da Região Nor·
destina,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - 1:: apenas um
diagnóstico, não um libelo.
O Sr, Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- Permite V, Ex• um
upurtc?
O SR. LUIZ VIANA ( ARENA-Bahla)- Com prazer.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Sabe V. Ex•
quo as correntes migratórias são feitas por homens de coragem,
homens de arrojo e de capacidade.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) -

Tem V, Ex• toda

ruzão.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Ficam no Nor·
deste somente os velhos, os doentes e os homens sem esperança, La·
mente que a defesa desta tese tenha sido desenvolvida por um
eminente Senador filho do Nordeste e vitorioso nas plagas do Sut.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) -

Muito obrigado a

V. Ex•

Sr. Presidente e Srs. Senudores, por ulgum tempo os bons ventos
enfunaram nossas velas, e tínhamos porque acreditar, graças ao tra·
bulho do povo, o duro trabalho do povo, e as esperançosas inicia·
tivus dos nossos empresários, que umu novu fuce se descobria para o
sorrido mundo dos nordestinos. Correra, porém, que o Nordeste iria
enriquecor. E llté quo jú estuvu rico, conforme alguns repctirum do
bou fi:, sem atcnturem cm que continuávamos uindu bem pouco mais
do que miscríiYeis.
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pcrmitu•me muis uma intervenção. (Assentimento do orador.) Meu
aparte inicial- creio- não foi entendido por V. Ex• c seguramente
também não o foi pelo Senador Paulo Guerra. Gostaria de compJc.
mentá·lo. No Nordeste, a meu ver, o grande instante de esperança
que houve foi a criação da SUDENE. Lá estivemos há muitos anos
c vimos o Nordeste como que num começo de redenção...
'
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - A isso vou referir,
V. Ex• verá que a minha tese é essa também.

seu desenvolvimento na educaçilo. Então, a presença do nosso emi·
nentc colega pelo Paraná, nesta Casa, é: u demonstração, sem dúvida
nenhuma, positiva, do discurso inicial de V. Ex• -

a cducução

acima de tudo, Realmente temos que fazer o que V. Ex• cstã fazendo
c que cu, dentro das minhas limitações ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahia)- Não apoiado!

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) ... tenho procurado realizar nesta Casa.

O SR. LUJZ ,VIANA (ARENA - Bahia) - Ainda ontem
V. Ex• tro"uxc contribuição valiosa com este mesmo objetivo. ·

O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná) - ... não através de uma
realização direta, mas da formação dos técnicos que estavam saindo
de lá.

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte) - ~
possível.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahia)- V. Ex• ouviu minha
referência aos técnicos, rendendo-lhes homenagem.

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Só o que não é
possível é o silêncio.

O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná)- Sim. Mas isso foi feito
quando a SUDENE estava sob a orientação de um homem qua·
lificado como Celso Furtado. Depois da Revolução, a SUDENE
passou a ser administrada por burocratas, homens de conhecimentos
limitados.

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte) - On·
tem, por exemplo, eu frisava que uma das medidas mais importantes

O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - A observação de
V. Ex • não é exata.
O Sr. Virgnio Távora (ARENA-Ceará) - Não pode passar
sem um protesto esta afirmativa!
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Depois da Revolução a SUDENE foi administrada por eminentes figuras que real·
mente prestaram os mais relevantes serviços àquela Região e ao Pais,
fossem Ministros ou fossem os Superintendentes da SUDENE.
O Sr, Dlnarte Mariz (ARENA-Rio Grande do Norte) V. Ex• me permite um aparte?
O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná) - Mas sem a qualificação
necessária para empreendimento daquela natureza. Quero dizer,
dirigir a SUDENE ao nível intelectual. ..
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahia) - ~ uma observação
pessoal de V. Ex• Não sei qual a qualificação que V. Ex• exigiria,
mas lembro que, como Ministros, tivemos Cordeiro de Faria...
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Que qualificação tem
Cordeiro de Faria para dirigir a SUDENE?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahia)- ... depois tivemos
João Gonçalves e Costa Cavalcânti, isso no Ministério.
O Sr. P~ulo Guerra (ARENA - Pernambuco) nome de Albuquerque Lima.

Lembro o

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Qual a qualificação, repito, que conhecimentos doutrinários, especializados, teria um
homem desses, militar, para comandar uma escola como seria a
SUDENE? .
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahia) - Concedo, agora, o
aparte ao nobre Senador Dinarte Mariz, não sem antes ressaltar que
·os militares brasileiros representam uma elite educada e preparada
par~.ultos postos.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- Rio Grande do Norte)- Não
queria intcrrompé·lo. Estava escutando, como do meu dever, 0
diagnóstico qui: V. Ex•, com tanta precisão c com tanta compc.
tênciu, está fazendo sobre o Nordeste, O aparte do nobre Senador
pelo Paranú, nosso eminente puraibuno Leite Chaves, enquadra-se,
perfeitamente, nu parte em que V, Ex• falou sobre educação. Real.
mente, todos o; pulses subdesenvolvidos devem ter u prioridade do

pura o Nordeste seria a educação profissionalizante: semear ginásios

prortssionalizantcs por todo o Nordeste. AI as migrações não prcci·
sariam ser conduzidas; far-sc-iam naturalmente. O homem educado,
o homem com a capacidade profis&ional, ele escolhe o seu destino.
Portanto, nu educação, está prioritariamente uma das medidas
essenciais para nos' libertarmos economicamente. Neste ponto
chamo a atenção da Casa para a atitude do Presidente Gcisel que,
num só ato, talvez tenha protegido o Nordeste por todos os Go·
vernos passados. Os incentivos fiscais - e tenho autoridade para
assim dizer, porque fui Governador àquela época e um ·d~s que assis·
tiram c colaboraram na instalação da SUDENE- foram recebidos
com festas, com ãnimo, como V. Ex• muito bem acentuou quando
se referiu à·euforiu que havia no Nordeste, Depois veio o esvazia·
mento da SUDENE; vieram os sistemas de corrupçàp. Agora, mais
recentemente, o Presidente Geiscl, acabando com o intermediário
para a captação· dos incentivos, deu realmente ao Nordeste a média
de 30 a 40% dos incentivos que estavam sendo sonegados c que fica·
vum na Região Ccntro·Sul.do Pais. Este é fato que reputo da mais
alta gravidade: faz pouco tempo, antes do decreto do Presidente
Gciscl, o Ministro do Plancjamento convocou os empresários do
Centro-Sul do Pais, notudamente os de São Paulo, para discutir a
economia nordestina; reputo esse fato um erro. Devemos repudiar
todos os ates que nos tornam coma que escravos de outra região.
Não i: possível discutir-se os interesses do Nordeste com os cmpre·
sários de São Paulo. ~hoje um absurdo que se dêem incentivos aos
industriais do Centro-Sul do País. O que eles têm hoje com os incen·
ti vos, se estes são recolhidos dirctamcnte ao Banco do Nordeste? Se a
SUDENE i: que encaminha o seu emprego, pergunto a V. Ex• c ao
Pais: por que vão receber açõcs daquelas indústrias que são im·
plantadas no Nordeste? Não tem sentido, c devemos chamar a
atenção do Governo pura problemas como este porque, aos poucos,
vamos corrigindo as erros, c este reputo da mais alta gravidade, para
a economia c pura o futuro du nossa Região.
O Sr. Virgnio Távora (ARENA-Ceará)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.)- Não Iamos discutir o mérito das
ulirmativus do eminente representante do Rio Grande do Norte; ape-

nas rtxur u posição do Governo; juntamente com o Senador Paulo
Guerra aqui presente, c com outros representantes do Nordeste, num
rtndur de sessão Jcgislutivu, fomos convocados pelo Sr. Ministro da
Fazenda, o eminente Professor Mãrio Henrique Simonsen, para estu·
darmos, durmas opinião, apresentarmos emendas u projeto que
duriu como resultado - e o deu - u criação do FINOR, do
FINAM, do FISET, esses Fundos que, uma vez cm funcionamento,
acabariam com essa múculu, que era o tráfico de influências, o trâ·
rtco de valores que se obtinha, quando se precisava recorrer u uma
intermediação, pura u aplicação desses incentivos.
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O Sr. Vlrgillo T4vora (ARENA-Ceará) - O Senador Paulo
Guerra, aqui presente, poderá testemunhar o fato.
.. O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) -

Eu também vou

,. testemunhar com o meu discurso,
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Permite V. Ex•

um aparte'?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Pois não,
O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Eminente Sena·
dor Luiz Viana, o Senador Virgilio Távora tomou 70% do aparte que
cu havia solicitado a V, Ex• e concordo, plenamente, sou teste·
munha das suas declarações aqui.
..
..
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - Fico honrado com
os 30%,
.

O Sr. Paulo Guerra (ARENA-Pernambuco)- Os 30% do meu
aparte são para defender aqueles que passaram pela SUDENE,
depois do Sr. Celso Furtado. Nesta tribuna, apesar de discordar da
orientação filosófica do Sr. Celso Furtado, sempre liz a S. s• as
maiores referências pelo trabalho pioneiro de implantação da
SUDENE. Agora, não posso aceitar calado, como nordestino, como
Governador de Pernambuco, que recebi e senti a inquietação de
homens como Rubens Costa, Euler Dentes Monteiro, João Gon·
çalvcs da Silva, essa injustiça praticãda pelo eminente representante
do Paraná, que se distanciou do Nordeste, portanto, da realidade
nordestina.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla)- Muito bem,
Vou continuar, Sr. Presidente.
·
O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná) - Senador Luiz Viana,
permite-me V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) - Esse
fluxo de apartes mostra a importância do tema que V. Ex• versa
nesta Casa. Mas estamos procurando discutir soluções, Como
V. Ex• disse, o Governo, no II PND, falou em minorar o sofrimcn·
to. Queremos ver se o erradicamos. Porque entendemos que o caso
do Nordeste ...
O SR. LUIZ VIANA· (ARENA-Bahla) - Pois é justamente
aonde vou chegar.
O Sr. Leite Chaves (MDB-Parani) - ... somente se resolverâ
dentro de um quadro amplo da solução nacional. Veja V, Ex• o que
pensamos, em síntese: eu disse que a SUDENE foi uma frustração.
Depois que por lá passou Celso Furtado, vieram apenas burocratas
de dimensão pequena, que não tiveram outra qualificação senão
encaminhar a SUDENE para atividade quase que polltico-partidâria
e ela se deteriorou: deteriorou-se como imagem, inclusive nacional,
porque não havia alguém no seu comando, com estatura intelectual e
ti:cnicu, pum diferenciar caminho.s, delinir novos rumos. .
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) - Acho que V Ex•
está sendo profundamente injusto.
O Sr. Vlr1101o Távora (ARENA-Ceará) - Profundamente
injusto! O Doutor Rubens Costa é um dos economistas mais
acatados neste Puls.
O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná) - Nem no BNH, onde
havia grande quantidade e acervo de dinheiro, ele consei!Uiu resolver
coisa nenhuma.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA-Bahla) não seja quulificudo, como V, Ex• diz.

Não significa que

O Sr. Leite Chaves (MDB-Paran4)- O problema nordestino
é este, o êxodo sempre existiu e jomois olguém se incomodou com os
miscr(lvcis 11 puus-de-ururu", O que queremos é que, ao invés de essa
sente sui( perdida, sem direçilo e sem destino, soio não pura servir ...

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Perdoe-me, mas
V, Ex• cstú fazendo afirmações que são inteiramente gratuitas. Nós
nos incomodamos com os .. paus-de-arara", hú vinte anos,
O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná) -·Mas nunca houve uma
soluçuo.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Há vinte unos que
nós, nu Câmuro, e aqui- talvez, o Senador Virgílio Tâvora, o Sena·
dor Paulo Guerra - nos preocupamos com o assunto. Perdoe-me,
mas V. Ex• estava distante, estava no Paronâ, estava no Banco do
Brasil ...

O Sr. Leite Chaves (MDB- Paraná)- Mas, jamais me esqueci
do Região em que vivi.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - M~s, V, Ex• não
viu o que nós modestamente lizemos, Agora, V, Ex• não deve dizer
que nos esquecemos do .. pau-de-arara". Sempre vimos, constrangidos, aquele espetúculo doloroso do "pau-de-arnra", c sempre
procuramos uma solução. Estou aqui por isso: para que não volte a
haver o upau-de-arara".

O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Se o Governo apro·
veitasse as áreas disponíveis, as áreas de fronteiras que são enormes,
mas áreas férteis, se desse o mini mo de nmparo ao homem, o nordcs·
tfno realizaria milagres neste Pais, nilo apenas o milagre de fugir c
morrer de fome c desamparado pelas estradas do Brasil afora. Fora
isso, não vejo uma solução para o País. ~retirar-se, é diminuir-se a
incidência ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Tenho um limite de
hora ...
O Sr. Leite Chaves (MDB-Paraná) - Quero dizer, por
último, que ao meu ver e ao ver de muita gente entendida no assunto
neste Pais, que a solução para o Nordeste diz di reta mente com a con·
centração populacional numa área extremamente pobre do Brasil.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Compreendo,
naturalmente, que V, Ex• faça um discurso sobre o assunto, porqu~.
realmente, é importante e vasto.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Senador
Luiz Viana, V, Ex• permite um aparte ao amigo Agcnor Maria? Se·
rei breve,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Pois não. Tive até o
prazer de citar V, Ex• e sempre o ouço com a maior satisfação,
O Sr. Aaenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - Serei
breve, sucinto, Scnodor Luiz Viana, o problema do Nordeste fala
mais alto aos nossos corações do que qualquer outro. Esta, a grande
realidade. Nua queremos divergir do Governo absolutamente, ..
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Muito menos cu,
que sou do Governn.

O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte) - ... o que
queremos é defender o Nordeste.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Muito bem!
O Sr. A11enor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Entre de·
fender o Nordeste e divergir do Governo, hã uma grande, profunda
diferenço! Nós, que vivemos no Nordeste, compartilhamos daquele
sofrimento e vivemos na nossa própria corne oquelc droma é que real·
mente nos une aqui, nu defeso comum de toda oquela Regiilo. Acredi·
to que u questão da comerciolização dos produtos do Nordeste i:
umu dos mo is connituntes c de maior complcxidode na nosso .região.
Vou citar um exemplo: em 1973, o Governo achou por bem, através
de umo portaria, proibir u salda, o portir de jonciro de 1975, das
mutérius-primus ln noturo, em termos de couros e peles. Em 1973, voliu 22 cruzc=iros um couro de cuprino, c com esse couro de cnprino, o
homem do cumpo comprovu trinta e sete quilos de torto, Com o proi·
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do caprino cuiu de 22 para 5 cruzeiros.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- V, Ex•, aliás, sobre
o :1ssunto,já fez um grande discurso.
O Sr. Agenor Maria (MDB - Rio Grande do Norte) - Pois
nüo. A partir daí, para demonstrar que na comercializaçilo repousa
um dos grandes problemas do empobrecimento do Nordeste. O segundo ponto é a modificação da filosofia tributária; que se elevou de
5,7 para 18%, acarretando ao homem do campo, em cima da sua
matéria-prima, uma sobrecarga tributária para cuja resposta ele nilo
tem rentabilidade. O terceiro problema é que a estrutura comercial é
dunosa aos interesses de quem produz. Estamos, agora, vivendo o seguinte quadro: algodão J4/36, 3 cruzeiros e vinte centavos; algodão
38/40, 4 cruzeiros. Mas a SANBRl\ esta classificando todos como ti·
po 34/36. Paga somente 3 cruzeiros e 20 centavos. E quem v~i dizer o
contrário'? E o agricultor vai perdendo 80 centavos por aqutlo de algodão, já que a SANDRA compra e dá a classificação que be~
entende. E aí vai, realmente, o empobrecimento do pequeno e médto
proprietário do Nordeste. Muito obrigado a V, Ex• pela deferência.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA -

Bahla) -

Muito grato a

V. Ex•

Vou agora ouvir o aparte de um bom vizinho do Nordeste que é
um Senador do Espírito Santo,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo)- Nobre Senador, às vezes, branca nuvem cospe um raio. Em seis meses d•
funcionamento do Senado não ouvi, aqui, de parte da Bancada da
Oposição, nenhuma acusação, nenhuma citação, nenhuma diatribe
tão violenta como a que acabo de ouvir.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - V. Ex• está sendo
injusto comigo. Não estou fazendo diatribe, estou fazendo é um
diagnóstico; não posso esconder uma realidade.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo)- Pelo discurso
doV.Ex• ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla) -1:. que V. Ex•, logicamente, ainda não ouviu o fim do meu discurso. Ele é como a lua,
tem duus faces: uma escura e outra clara; chegarei, também, à face
clara.
O Sr. Dirceu ,Cardoso (MDB - Espírito Santo) - Quanto a
mim, estou na face oculta, agora. (Risos.)
O SR. LUIZ VIA~A (ARENA- Bahla)- Então, V. Ex• estâ
na face oculta.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo)- Exalo. Ouvi
V, Ex• fazer uma acusação violenta; partida de um homem do
MDB, seria desculpável, mas de um homem que é Senador da
República, que foi ex-Governador de um grande Estado nordestino e
foi Chefe da Casa Civil do Presidente Castello Branco, é gravíssimo.
Ouvir isso, aqui, partindo do nobre Senador...

O Sr, Dirceu Cardoso (MDB - Espírito Santo) - Convoco o
espírito de equilibrio de V. Ex•, detentor de uma das cadeiras da
Academia Brasileira de Letras. O discurso de V. Ex• nilo foi reito ao
sabor dn improvisação; foi pensado, sentido, pesado c medido,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- E tudo que eu disse
estou disposto a confirmar.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - Espírito Santo) - Não me
admiro que V. Ex• tenha citado os padrões de miséria do Nordeste,
absolutamente. Quero trazer o meu protesto, como sulista, diante. da
acusação gruvlssima que V. Ex• deixou transparecer nas suas palavras. Ati: quero convocar V. Ex• Portanto, repito: nilo é uma
simples acusação, não é umu advertência solene, é uma ameaça que
V, Ex• faz, quando diz ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Não faço ameaças.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - Espírito Santo)- Permita-me,
pois vou explicar.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Permito, mas não
posso deixar que V. Ex• queira me atribuiroeoisas a que eu deva
ouvir calado. Não estou fazendo ameaça nenhuma; estou chegando a
um resultado, u um diagnóstico. No meu entender- e se V, Ex•
quer que repita eu o faço - não é possível que o Brasil continue
dividido numa parte próspera, rica, com bem-estar e noutra, miserável, ignorante, doente, com fome. Isso não será possível através do
tempo. Pode não ser nos nossos dias, para nossos filhos, paru nossos
netos, mas ou nos aproximamos disso ou se esse fosso for se alargando, então, há uma ameaça para a segurança nacional.

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo)- Mas, V, Ex•
não disse "para a segurança nacional", lô: uma ameaça maior, a que
V.Ex• disse, nobre Senador: "uma ameaça à integridade territorial
do Brasil". V. Ex• faz, então, uma acusação, um libelo, uma
ameaça, e nu sua lança atrevida hasteia uma bandeira de desintegração do Território Nacional, Ora, o Sul tem acudido ao Norte no
quanto nos é possível. Mas V. Ex•, Chefe da Casa Civil de um
Presidente da República dizer: "ou o Governo da Revolução, depois
do 1970, acode ao Norte ou V. Ex• não responderá pela integridade
nacional", V. Ex• faz uma ameaça tremenda, uma ameaça que nunca
aqui ouvimos, nem dos novos Membros da Oposição nem tampouco
daqueles do Governo.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Estã dito em vários
livros, é uma idéia inteiramente cOrrente, corriqueira.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo) - Então, que
so registre, porque neste caso não est(l partindo de um Senador ...
O SR. LUIZ VJ<\NA (ARENA - Bahla) - Faço votos que
V. Ex• fique nu parte rica, porque, por enquanto- a verdade é esta
- o Espirita Santo ainda está nu parte pobre, na parte sofrida do
Brasil.

... é

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - Espírito Santo)- Mas. é como
espírito·suntense, como brasileiro que fico arrepiado diante da acusa·
ção do V, Ex•: "ou o Governo socorre o Norte ou V. Ex• não
responde pela integridade Nacional".

O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- O que desejo é que
ela seja útil,'

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Nuo vou responder
por coisa nonhumu. V, Ex• é que ost(l querendo fazer um exagero
qu~:, ulitís, é do seu temperamento,

O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Espero que não
soja grave, mas que seja útil,
O Sr. Dirceu Cardoso (MOB gruvlssimo.

Espírito Santo) -

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espírito Santo)- V. Ex• ouviu,
aqui, o nobre Senador Mauro Benevides dizer que era uma acusaçilo'? Nilo, Excelência, nilo um libelo, nilo uma acusuçilo; ouvi de
V, Ex• uma ameaça à unidade nacional,
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Realmente, estll
dito no meu discurso, que não i: possível que miséria e riqueza convivam juntus indcfinidumcnte.

O Sr, Dirceu Cardoso (MDB - Espírito Santo) - Então, vou
dizer a V. Ex• Vou refrescar a suu mcmóriu.
O SR, LUIZ VIANA (ARENA - BAhlo) -O que estou di·
zendo é isto: i: possível que o Brusil continuo dividido om dois? Nuo 6
posslvel.
O Sr. Dirceu Cardoso (MOO- Espírito SAnlo)- V, Ex• i: que
estÍI dizendo, nuo SOU CU,
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O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Somos rcspon·
sl1veis por isso? Temos responsabilidades, devemos uniformizar o
Brasil.

l
I

sas estão encontrando dificuldade em sobreviver por não mais
poderem contar com a indispensável complementariednde de rccur·
sos inicialmente previstos. A redução dos incentivos tem esmagado
os empresários nordestinos, nilo sendo poucos os que já se transferi·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espirita Santo)- Fico grato a
rum ou transferem para as pingas bonançosas do Centro-Sul.
V. Ex•
Não desejo, porém, perder-me cm palavras. Ao passo que os
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Por isso que a Rc·
incentivos, tal como foram criados, prenunciaram que o Nordeste
voluçiio, desde 1965, faz um esforço imenso para que esse fosso seja cresccriu a taxas mais altas do que as do Pais, único meio de ser di·
gradativamentc diminuído. um esforço imenso; está em todos os
minuldo o ignominioso fosso que nos separa das regiões mais ricas, c
Programas de Governo, desde os Presidentes Castello Branco, Costa
ati: das menos pobres, a situação atunl implantou n reversão de tudo
c Silva, Garrastazu Médici c o 11 PN D. Eles fizeram um esforço ho·
aquilo com que tilo justamente sonháramos para que o Brasil seja
nesta, sí:rio, importante, Nem sempre, porém, as circunstâncias, as
um só. e nilo dois distanciados por tão diversas condições de vida.
contingi':ncias, sobretudo as contingi:ncius do mundo aluai, levaram ·De fato, pensáramos estar banido da Histórm Econômica do Nordcs·
a um resultado adequado.
te aquele terrível processo que nos mergulhou na pobreza e na
Então, se V. Ex• tiver um pouco de paciência verá que vou soli·
ignorância. Ele, entretanto, aí está a renascer,
citar, cxatamente, que se faça uma revisão no li PND, para que se
Na realidade não apenas deixamos decrescer a taxas maiores do
atinjam as metas propostas pelo Presidente Ernesto Gciscl. Parto do
que as do Brasil; mas começamos um processo de reversão, passando
seguinte: não há ninguém mais integro, mais sério do que o
a crescer a taxas menores do que as do Pais. O que significa que, se
Presidente Geiscl. Sua Excelência é incapaz de enunciar qualquer
assim continuar, será inteiramente utópica aquela perspectiva do 11
coisa que, realmente; não deseje fazer.
PN D, no sentido de ser reduzido o hiato que separa o Nordeste de
Então, o 11 PND, que i: da sua responsabilidade, tem metas;
outras regiões. Assim, mesmo em 1965, quando crescêramos apenas
essas metas são fixas, serão permanentes. Mas, as circunstâncias
à taxa de 3,9%, suplantáramos a .do Brasil, cujo crescimento fora de
podem ter mudadq, c ai é que digo que acredito ser necessária uma
2,7%. Em 1967, cresceu o País 4,8%- o Nordeste cresceu 10,8%. Em
revisão nos recursos pura obten;ão dessas metas, recursos quC, no
1970, aos 9,5% do Brasil pudemos apresentar uma taxa de 10,9%.
momento, acredito insuficientes,
Foi, porém, uma despedida. F..m 1971 e 1972, enquanto o Brasil crcs·
Se V. Ex• puder concluir o aparte, agradecerei.
ccu, respectivamente, li ,3% e 10%, o Nordeste ficou modestamente
cm 10,2% e 8,7%. Ainda agora, cm relatório apresentado cm 3I de ju·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espirita Santo)- Concluirei.
lho último, reconhece a Secretaria Executiva da SUDENE, cm rc·
V. Ex• estava traçando o diagnóstico do Brasil; nem é mais um
lução ao primeiro semestre do ano cm curso, "que a economia nor·
diagnóstico, é a diátese nacional. Mas V, Ex•, então, conclui: "Ou o
destina registrou pouco dinamismo cm conseqUência de uma relativa
Governo socorre o Nordeste ou V. Ex• não responde pela intcgri·
estagnação do setor pecuário, de um lento crescimento do sctor
dadc nacional".
industrial". E alí:m de prever um decréscimo de 1%, cm relação à
Agricultura, estima para o desenvolvimento do Nordeste um cresci·
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla)- Eu nilo respondo.
menta da ordem de 3%, inferior, portanto, a taxa de crescimento do
O discurso está escrito ...
Brasil, a qual mesmo os pessimistas orçam em 5%. Que futuro aguar·
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- Espirita Santo) - Estâ no dis·
dará o Nordeste, a serem exatos os indices acima mencionados?
curso, um discurso pensado, da responsabilidade de um Membro da
Quem os enuncia não sou eu, e sim o próprio Superintendente
Academia Brasileira de Letras c ex-Chefe da Casa Civil da Prcsida SUDENE. Ora. Srs. Senadores, como o tenho feito cm outras
dõncia da República, Quero dizer a V, Ex• que, como sulista c como
oportunidades, ao longo deste discurso, desejo, ainda uma vez, invo·
brasileiro, quero que minha ârea passe fome, mas não quero, de
car o 11 PND, para lembrar que, entre as condições previstas para
modo algum, comprometer a unidade nacional. Quero, sim -e aqui
que o Nordeste crescesse a taxa superior a 10% ao ano, estava a de
cito as palavras de João Batista para Cristo: "Quero diminuir, mas
que es'se crescimento fosse, na indústria, da ordem de IS%, c na Agri·
quero que Ele- a minha Pâtria- cresça".
·
cultura entre 6 e 7%.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Sr. Presidente,
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SeJ1lpe) - Permite V. Ex• um
depois dessa pequena tempestade num copo d'âgua, vou continuar,
aparte?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) - Agora, tenho o
porque o eminente Senador Dirceu Cardoso, meu velho camarada e
prazer de ouvir o aparte de V. Ex•
amigo, me atribuiu palavras, e não somente palavras, que nilo po·
diam estar e nem estilo na minha intençilo.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SeJ1Ipe) - Estava no meu
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O certo í: que a invenção foi uma desgraça. Inopinadamente, co·
mo se fosse um crime ou uma estultice admitir-se que vencêssemos
aquela degradante barreira do subdesenvolvimento, vimos
estruçulhados os incentivos fiscais.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB-Serslpe) upurtc'!

Permite V. Ex• um

O SR, LUIZ VIANA (ARENA"-Bahla) ~ Evidentemente, nilo
me refiro ao que se reservou aos nossos tnmbí:m necessitados irmãos
da Amnzônin ou do Espírito Santo, que têm a nossa integral solidariedade.
Foi uma dura desgruça para o Nordeste, e também para a
Amnlônia, Sr. Presidente. Nilo somente se estanciarin
imprevistamente o afluxo de recursos indispensáveis para o prossc·
guimcnto do que se iniciara dentro de determinadas previsões de rc·
cursos, senão tambí:m que interrompia drasticamente aquele sopro
de progresso c desenvolvimento que mal começava a embalar osso·
nhos dos nordestinos. Posso mesmo acrescentar que muitas empre·

gabinete, quando comecei a ouvir o discurso de V. Ex• c aproximei·
me do plenário ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- Agradeço a V. Ex•
a gentileza.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SeJ1lpe)- ... primeiro, pela qua·
lifieuçilo de V. Ex•, verdadeiro porta-voz da nossa região, segundo,
pelo fato, expressivo pura mim, de as palavras de V, Ex• serem decla·
rada1o1ente um diagnóstico. Meus ouvidos de médico se scnsibili~
zuram com essa terminologia, digamos, hospitalar.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- Bahla)- De médico, de
poeta e de louco, V. Ex• sabe todos nós temos um pouco.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB-Serslpe)- Exato. Aliás, a tónica
dos discursos de V, Ex•, e du ARENA cm geral, cm referência ao
Nordeste, tem sido u de diagnósticos, c, justamente, por só haver
diagnósticos no Nordeste ...
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - Bahla) Vou entrar na
tcrupêutieu, V, Ex• espere um bocadinho ...
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muita honru, mas diria a V. Ex• que, justamente, por ser geralmente
diagnóstico é que a famrlia ·do doent~ tem. aquela impaciênci? regis'trada pelo Senador Virgilio Tãvora, mclustve, P?rque, se o dtag~ós
tico é perfeito, o tratamento tem deixado a deseJar. Por este mottvo,
pergunto a V. Ex•, e, diretamente, à ARENA, se n~o. o~ser~ara?'
que a famllia do doente tem intenções de mudar de medtco, Altâs,Jâ
começaram a mudar de médico, ultimamente (risos) ç parece scrâ a
melhor solução, porque, de diagnóstico cm diagnóstico, chegaremos
ao atestado de óbito, Muito obrigado a V, Ex•
O SR. LUIZ VIÃNA.(ARENA - Bahla) - Espero que, com a
minha receita, a famÍlia do doente mude de opinião.
Dizia eu, Sr. Presidente, que não preciso de alongar, nem fatigar
os ouvintes com digressões outras para mostrar, de maneira inequívoca, que ou o Governo resolve tomar medidas outras, inovando nas
suas iniciativas, como estou certo de que o farâ, ou o Nordeste em
lugar de crescer, vai retroceder. Disso não hã como fugirmos, Todos.
os números gritam, infelizmente, nesse sentido. Entre o que desejou
o Presidente Geisel e a atual realidade, levantou-se uma barreira de
circunstâncias que devemos derrubar ou transpor, sob pena de
ficarmos ainda mais pobres.
Sei que algo jâ estlt sendo encaminhado, como é o caso da Emcn··
·da Constitucional, dando novo alento ao Fundo de Participação
para os Estados c Municípios, do mesmo modo que o Decreto-lei n•
1.306, de janeiro de 1974, limitarâ o desvio de incentivos para o renorestamento.
.
·--tlíão acredito, porém, que tais medidas sejam suficientes para
que o Presidente Geisel possa transformar em realidade os seus
patrióticos propósitos em relação'ao Nordeste. A meu ver, e este é o
apelo e a sugestão que daqui dirijo ao Governo, uma vez que somos
constitucionalmente impedidos de legislar em matéria financeira, o·
:que se torna imperioso, além da reformulação dos incentivos fiscais,
concentrando-os no Nardeste, na Amazônia c no Espírito Santo, é
'eliminar a contribuição dos incentivos fiscais para o PROTERRA,
nos termos do Decreto-lei n• 1,179, e para o PIN, conforme o Decrc·
to-lei n• 1.106, de 1970. Aos dois citados Decretos-leis que responda
o Governo com outro decreto-lei devolvendo aos incentivos fiscais as
duas parcelas que, num montante de SO%, estão atrofiando o nuxo
de recursos para o Nordeste. Não é possível continuarmos a finan·
ciar projetas que devem ser da responsabilidade do Tesouro Nacional, ou do Banco. Central. E isso para não falarmos da calamidade
econômica que tem ~ido a infeliz pol!(ica ·dos minifúndios, adotada
pelo INCRA. Mas, isso é outra história.
O que realmente pretendo, Sr. Presidente, é dizer à Nação o que
estã ocorrendo no Nordeste, Não tenhamos ilusões. Em termos rela·
tivos, estamos, hoje~· piores do que ontem, c tal estado d: coisas é a
completa negação dos objetivos da Revolução que, desde a sua pri·
meira hora até hoje, silo tão enfaticamente reiterados pelo II PND
do Presidente Geisel.
Os planos não podem e não devem ser estáticos. ~ imperioso
que se adaptem às circunstâncias e contingências, mormente os:
planos de prazo médio e longo. Ora, se está provado que os termos
atuais silo inadequados à recuperação do Nordeste, não vejo nem
compreendo por que insistir nessr. propósito. E o que o Nordestc:.s.tâ
reclamando, pelos seus empresários c até pelo silêncio dos seus
Governos(: que se restabeleçam as bases iniciais dos incentivos que
fizeram germinar riquezas e esperanças. Se tudo estava certo, por
que motivo terão tão apressadamente mudado profundamente a poli·
ticu dos incentivos? ·
Hoje, u SUDENE é uma sombra do que l'oi: urge vificã-la.
Dotã-iade recursos, de técnicos, daquele espirita que a fez num real
fato r de prosperidade para o Nordeste. fi póss!vcl
que em determinado momento fosse justificãvcl a politica adotadu
no PROTERRA c no Plano de lntcgraçilo Nacional. Hoje é de
evidência meridiana que o Brasil precisa mudar de. rumo, para salvar
o Nordeste.
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Realmente, nada disso aconteceu por acaso, ou pela incapacida·
de dos nordestinos. Foi, sim, o resultado do que ~· chamou a
atomização dos incentivos fiscais, O que se imaginara c com tanto.
êxito se realizara para redimir o Nordeste, num dos planos mais
frutuosos do Brasil, logo se transformou numa espécie de bacia das
almas, onde cada administração foi buscar recursos para obras que
nada tinham com os cibjetivos iniciais dos incentivos. Assim se
desviaram incentivos para a Pesca, para o Rcnorestamcnto, para o
Tu'iismo, e por último, para a Transamazônii:ií' e para o
PROTERRA; os dois últimos itens a absorverem somente eles meta·
de dos incentivos. Para o Nordeste, quejâ so!~'!.reduÇilo dc·SO%
do Fundo de Participação, concebido para compensar os Estados
mais pobres dos prejuízos advindes da criaçilo do ICM, representou
verdadeira calamidade. Toda a economia nordestina se dcscquili·
brou violentamente, verificando-se rápido retrocesso, A Bahia,
graças à Petroquímica, ainda conseguiu manter a cabeça fora d'ãgua.
Os demais estilo virtualmente afogados na pobreza irrciniss!vcl.
Como pr9meti nilo me perder em palavras, pedirei licença para ali·
nhar alguns números que julgo eloqUentes para se ver as desastrosas
conseqUencias da nova orientação dada aos incentivos fiscais. Em
1962, u SUDENE tinha 100% dos incentivos. Em 66 ainda detinha
84%, pois os 16o/o restantes haviam, em boa hora, se destinado à Ama·
zônia. Mas, dai por diante, com a admissão da SUDEPE, da
EMBRATUR, do IBDF, do PIN, c do PROTERRA foi a corrida,
para o abismo. Em 1970 já representávamos apenas 53%. E em 1972
'estávamos reduzidos a miseras 24,6%, o que vale dizer que Unhamos
apenas um quarto, quarta parte, Sr. Presidente, daquilo que nos
cabia originariamente. Scrlt preciso dizer mais para se compreender,
nitidamente, quais as causas da fase de vcrtiginos.a c p~rniciosa
decadência relativa que atravessa o Nordeste? Cada dta, comparados
com 0 Centro-Sul, estamos mais distantes dos nossos patrícios dessa
região, Para que se avalie o que significou a fragme~taçilo dos in~cn
tivos, direi jlt haver visto estatistica pela qual apenas até 1973 tcnam
sido desviados do Nordeste e da Amazônia 4.8 bilhões de cruzeiros.
Imagine-se o que representa se fizermos os cálculos a preços correntes.
·
â.
.
Evidêntemente se torna, não apenas nccess rto, mas urgentes
algumas dessas iniciativas corajosas capazes de interromperem esse
regresso a um período de empobreciménto insuportbel para a
unidade nacional, Sei que o atual Governo não se tem mostrado
insensívél ao problema c medidas de importância jâ estão cm curso,
como o que ocorre em relação à gradativa modificação da distribui·
ção do Fundo de Participação, bem como uma lenta alteração do sis·
tema dos incentivos. Contudo, parecem-me providências de médio
senilo de longo prazo nos seus resultados. E o Nordeste jâ não pode
esperar mais um dia, sob pena, 1\iiO digo de vermos apenas estancado
o nosso desenvolvido, mas perdido muito do que se realizou a custo
de imensos sacriflcios. E isso sem falar no descrédito dos incentivos,
que por ficarem aquém da demanda dos investidores provocaram a
chamada indústria da captação de incentivos, que nada mais foi do
que uma das faces por que se revelou a perniciosa fragmentação
daqueles recursos, Ati: porque - c devo di~ê-lo com. pesar- mas
com sinceridade, não creio que se possa modtiicar o trtste panorama
atuul do Nordeste através dos recursos previstos no 11 PND, que se
me afigura excessivamente modesto para a grandiosidade da tarefa
reclamada. NUo fuz muito que o nosso ilustre Colega, Senador Marcos Freire, embora reconhecendo que o montante previsto de 100
bilhões u serem investidos no Nordeste, segundo previsão do 11 PND
havia impressionado uma regiilo pobre c sofrida como a nossa, ~cm
pouco significava. Bastava dizer-se que o mesmo 11 P!"R·.P.!'.t:.~tnal
cli.i)óriido-por um.nôidêstino-:-·comoTocasodo.-Ministro Reis
Velloso, prevê somente para Indústrias Bdsicas, Desenvolvimento
Tecnológico e Infra-estrutura, 716 bilhões para a Região Centro-Sul.·
Isto i:, mais de sete vezes o que .se oferece para todo o Nord~stc com
os seus trinta milhões de habitantes. Salvo se houver o mtlagrc da
multiplicaçilo dos piles, bem se vê que o Nordeste nilo se salvar(! com
recursos relativumen.te tilo modestos, Aliâs, para uma populaçilo que
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representa 30% da brasileira, c cerca de 20% do território reservou-se;
apenas 5,7% dos investimentos previstos naquele Plano de Desen·,
volvimcnto Nacional, E isso quando o próprio Plano, muito sensato'
o patrioticamente, proclama ser ncccssârio que cresçamos a uma taxa'
supi:rior à do País, pura assim diminuirmos o hiato, o doloroso fosso '
que nos separa das regiões jâ cm desenvolvimento ou desenvolvidas,;
Como crescemos mais depressa se os nossos recursos, proporcional· ,
mente, são bem menores do que os destinados às demais regiões?
Este, verdadeiramente, é um milagre que cu estimaria c me alegraria'
cm ver explicado pelo Ministro Reis Vclloso1 que acredito ainda .não,
esquecido dos seus pobres conterrâneos do Piauí.

Por último, e aqui volto a solicitar a bcncvoli:ncia dos nobres
colegas, desejo tratar do que se me afigura estar .ocorrendo com o
chamado FíNOR, síntese na qual , acredito se haverem
consubstanciado as tentativas no sentido de evitar as distorções
provocadas pc:la maléfica indústria de captação de recursos. A idéia ,
foi boa, Era necessãria, Mas, infcfizmcntc, não cstâ até agora ajuitan- ,
do o Nordeste. Do Decreto do FINOR surgiu um emaranhado de
interpretações ·que tem assustado c imobilizado os investidores, E
investidor sem confiança é investidor retraído. Nilo sei porque tcrâ
havido protelação de uma regulamentação que esclareça os pontos
considerados duvidosos, c diante dos quais os investidores estilo
· '!
No meu entender- esse é realmcnté o objctivo dessas minhas. ' perpl~xos. Seria útil eliminar esse fator de pcrturbaçil_!l• ·
apreciações, modestas mas·sinceras- niio hâ porque o Governo não,
Entretanto, o quanto mencionei sobre o FINOR é simples i
tome de logo, imediatamente, sem qualquer delonga, a iniciativa c a, pormenor. O essencial é a angustiosa situação cm que se encontra o
decisão de restituir aos incentivos fiscais do ~ardeste as importân·' Nordeste, vítima de um sistema cspofiativo que não falta quem o
cius que lhes foram retiradas pelo Plano de Integração Nacional c· tenha como mais duro do que o coloniafismo.
pelo PROTERRA. Por que motivos deverão ser os investimentos de·.
Sr. Presidente, por isso, quando aqui desvendo ao Brasil uma '
correntes do PIN e do PROTERRA financiados de maneira diversa realidade, ·não o faço apenas cm nome do sofrimento dos nossos ,
daquela por que suo financiados no resto do País trabalhos
conterrâneos do Nordeste, faço-o principalmente cm nome da ,
iniciativas inteiramente semelhantes às que foram buscar recursos' solidariedade c da unidade nacional, pois não tenho dúvida- repito
através da violenta redução dos incentivos? Até hoje não sei, Sr. -de que a riqueza e a miséria, a educação c a ignorância, a saúde c a I
Presidente, e até hoje ninguém me convenceu da proccdi:ncia dessa doença, o bem-estar e a desgraça, não poderão vivei indefinidamente 1
pena imposta ao Nordeste c à Amazônia. Como foiam c estão sendo juntas.
feitos cni todo o País dezenas de milhares de quilômctros de estradas'
Mais alguns dias c, conforme anunciado pela imprensa, o '
de rodagem que cortam o Rio Grande do :Sul, o Paranâ, São P'aulo,. eminente Presidente Geiscl, em reiterada prova da capacidade de '
c os une ao resto do País? Não scrâ pelo orçamento nacional ou me· enfrentar fadigas e desconfortos no exercício da sua ârdua missão, i
diante empréstimos a responsabilidade do Brasil? Por que então ha· estará no Recife. Irã debater o dramático problema dã enchente que; ,
veremos de ser nós, com a nossa terrível probreza, os financiadores cm julho último; vi com o coração confrangido. E faço votos para '
da Transamazônicu, uma estrada tão nacional quanto as que mais o· que seja também a oportunidade de Sua Excelência verificar que as
forem pelo nosso território? Sinceramente, Sr. Presidente, a minha, circunstâncias, digam o que lhe disserem, tornaram os meios do 11 '
intcligéncia não encontra resposta adequada para essa discrimina· PND insuficientes para se alcançar as metas estabelecidas no mesmo
cão. Reconheço, Sr. Presidente, haver sido a Transamazônica uma plano, Metas que a meu ver - c estou certo de ser também esse o
dessas iniciativa patrióticas cuja bencmcri:ncia somente a História pensamento do Senhor Presidente da República - são imutáveis c ·
poderá proclamar integralmente, imortalizando os que a idealiza· indispensáveis. As metas são permanentes, ao passo que os recursos
rum, tornando cfetiva a ocupação da imensa ârea do nosso território. devem ser corrigidos sempre, se ncccssârio. E isso os nordestinos
Ou será a Amazônia menos Brasil do que outras regiões? Acho que é esperam seja feito pelo Governo.
um erro que se está cometendo. Um erro certamente praticado com a
Aliás, Sr. Presidente, não concluirei sem duas observações
melhor das intenções, talvez num momento cm qu,c o crãrio público ,esperançosas. Uma em relação ao Programa da ARENA agora apro·
nüo suportasse o ónus daquela importante iniciativa. Hoje, entre· 'v ado e que taxativamente propugna pela "ampliação c aperfeiçoa·
tanto, nada mais explica c justifica essa cxccção, que alguns menta dos incentivos fiscais c do apoio oficial como meio de
poderiam ter como odiosa ou afrontosa à nossa pobreza. E diante de suplementar as escassas poupanças geradas regionalmente"; outra
um erro não sei de nada mais nobre do que o reconhecer e corrigir. E: relativa à decisão governamental de amparar e subsidiar tradicionais
isto que o Nordeste espera do Presidente Geisel, por sinal jã credor indústrias nordestinas, como ocorreu com a indústria ti:xtil do
Ceará, Também velhas indústrias baianasjâ não conscgucm,sobrcvi·
de outras iniciativas cm favor da nossa regi~o.
ver sem idêntico amparo, como é o caso, entre outras e no interior do
Que dizer do PROTERRA? Sei perfeitamente dos beneficias
Estudo da Fâbrica de Tecidos de Nazaré, da qual dependem centenas
suscitados por esse valioso plano de apoio à agricultura, sobretudo
de famílias. Nilo tenho dúvidas de que nilo lhes faltarâ a ajuda
se excluirmos a persistência com que o INCRA dissemina a miséria
governamental.
,
dos minifúndios, numa orientação fundiãria que continua a pertur·
Sr. Presidente, quando a História implacâvel perguntar o que
bar prolundamentc a economia agrícola da região. No particular,
fizemos desses trinta milhões de brasileiros, hoje condenados à '
prcr.ro citar estas observações do Dr. Rubens Costa sobre os resulta·
ignorüncia, à subnutrição, às enfermidades, ou· ao êxodo, espero não ·
dos do censo de 1970: ••a política do INCRA continua inalterada, fa·
estar sentado entre os que se omitiram. (Multo bem! Palmas.)
zendo muis minifúndios no ulã de subdividir os latifúndios, assim
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- Concedo a palavra
contribuindo para o agravamento da situação fundiária da região".
Que diz disso o Ministro da Fazenda, oficialmente responsâvel pela ao nobre Senador Virgílio Tllvora, como Líder.
nossu economia'!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará. Como Lfder,
Não vejo motivos, Sr. Presidente, pura que o PROTERRA não pronuncia o seguinte discuno. Sem revisio do orador.) - Sr. Prc·
possu ser linunciado, a exemplo do que ocorre com outras ârcas .sidente, Srs, Senadores:
Sente-se a Maioria, por nosso intermédio, na obrigaçilo de prcs·
ugrícolus do Puís, pelos recursos propiciados pelo Banco Central.
tu r alguns esclarecimentos à Casa, após o brilhante, erudito· c pro·
Por que retirar tais recursos dos nossos mugr~s incentivos?
fundo discurso pronunciado pelo eminente representante da Bahia,
Estivéssemos nos tempos cm que o Legislativo podia ter tais Senador Luiz Viana.
Em época oportuna, faremos uma análise não só da oraçilo em
iniciativus c cu me incumbiria do propor a eliminação de tais distar·
çõcs. Hoje o que fuça é consignar um apelo ao Presidente Geiscl, qucstilo, como aquela outra, pronunciada pelo representante de Per·
pura que reexamine o problema do Nordeste, uinu vez que o 11 PND, nambuco, Senador Marcos Freire, c mais além iremos a considera·
nu utuul conjuntura. se mostre inteiramente ineficaz pura atingirmos ções sobre o m,uito construtivo discurso, aqui proferido pelo Senador
Dinarte Mariz,
us metas daquele plano de desenvolvimento.
1
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dos pontos. Número um: não consideramos o discurso que ouvimos
uma diatribe contra os Governos da Revolução; número dois: é um
diugnóstico com sugestões e não acusações, terceiro, ...
O Sr. Luiz Viana (ARENA- Bahla)- Agradecido a V. Ex• por
estar dizendo a verdade sobre meu discurso.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Número
três, é preciso que o Senado fique bem ciente -, máxime os representantes que, a partir deste ano, nos honram com a sua companhia
-de que os representantes nordestinos não faltaram ao seu dever,
na apreciação da problemática da região. Graças à pertinácia de um
homem que tem, na irredutibilidade de suas metas, uma das
características maiores do seu caráter, o eminente Senador Dinarte
Mariz em 1971 foi constituída uma Comissão de Parlamentares nor·
destino' da Câmara e do Senado Federal, cujo trabalho foi enfeixado
-e disso muita honra· temos cm proclamar havermos sido seu Rela·
tor-Gcral c ficou conhecido como Estudo N• I da COCENE.
Sr. Presidente, para que dúvidas não pairem, gostaríamos de pedir vénia aos colegas eleitos em 1974, para enviar ao gabinete de cada
um deles o volume em questão, comprobatório das assertivas feitas
aqui.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- Ceará)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- Ceará)- Nobre Senador Virgílio Távora, fui eleito em 1974 e recorda-se V. Ex• de que foi exatamente este seu colega de Representação estadual que lembrou, cm
aparte ao Sr. Senador Luiz Viana, o trabalho realizado na legislatura
passada pela Representação nordestina. Recordo-me muito bem de
que essa Comissão, pretendendo reunir subsídios para o trabalho
substancioso que afinal - salvo engano - foi divulgado em dois
·1ivros, solicitou ils Assembléias Legislativas sugestões, c subsídios
àquele trabalho que estava sendo levado a efeito no Congresso
Nacional. Portanto, nós chegados aqui em 1975, já conhecíamos esse
trabalho da Representação politica do Nordeste no Parlamento Brasileiro. Faço questão de ressaltar que nunca houve omissão da Representação politica. Se omissão houve, no acolhimento dessas sugestões foi apenas por parte dos Governos, daqueles que detêm o Poder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Agradecemos o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mauro Benevides, mas, com
c:;sa franqueza rude que sempre nos caracterizou, não era a V. Ex•
que estávamos nos referindo e sim à afirmativa aqui ouvida c não
vumos'entrar em debates- da omissão dos Parlamentares nordestinos.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- V, Ex• permite
um upurte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- A intervenção
de V. Ex•, no momento, é a mesma dos Parlamentares antes do
aparecimento da COCENE. Fomos nós, V. Ex•, os Senadores
Dinarte Mariz e José Sarney, fomos os quatros primeiros a gritar,
aqui, contra as injustiças cansadoras do empobrecimento do Nordeste. A colaboração do eminente Senador Luiz Viana é semelhante
àquela que oferecemos ao Pais, naquela oportunidade. Vamos
reestudar os problemas. (; uma critica construtiva, é uma colaboracão ao Governo Geisel. Não pode ser - como aconteceu no Governo Mi:dici- níio pode ser tomado, aqui c agora, como mensagem de
desespero ou de oposição. (;. uma mensagem de confiança no
patriotismo do eminente Presidente Gcisel.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Cear4)- Agradece·
mos o apurtc de V. Ex•, Senador Paulo Guerra, pois coloca a ques·

tíio nos termos devidos. Mas, gostarlamos de dizer aos Srs.
Senadores, por uma questão de honestidade, o livro que inicialmente
não foi bem recebido por parte de órgãos oficiais- digamos- teve
a maioria de suas proposiçõeo, ao longo do tempo, aceitas.
Mais ainda, quando os representantes nordestinos, nesta Casa,
fizeram com o Senador Paulo Guerra, o Senador José Sarney,
Senador Helvidio Nunes, Senador Alexandre Costa - enumerar
sempre é perigoso, porque a memória pode nos fazer cometer
injustiças -e demais outros, viam aproximar-se o fim do Governo
Médici e o início da administração Geiscl, novamente esta Casa foi
como que um palco de debates acesos que raziamos, reivindicando
um tratamento pura o Nordeste, de acordo com aquelas linhas
mestras do trabalho atrás citado.
Nós mesmos, credenciados pelo Sr. Presidente da Comissão
dirigimo-nos ao Ministro da Fazenda, a quem nos prendem laços de
amizade, c ao Senhor Presidente da República, solicitando que, nos
planos de S. Ex•, pontos não deixassem de ser colocados. E quando
vimos, no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, sob outra roupa·
gem, o atendimento da maioria daquelas postulações feitas, chegamos à conclusão de que não foi um trabalho em vão daqueles que, na
Câmara e especialmente no Senado, se bateram para o fortaleciauento da Região.
Sem tomar mais tempo, Sr. Presidente, porque afirmamos à
Casa que no momento darlamos não resposta, mas explicações, aos
discursos outros enunciados c das providências governamentais
tomadas e do reconhecimento daquilo que ainda está por fazer; Afirmamos ao Sr. Ministro da Fazenda - naquele tempo, não havia
sido convidado o Ministro responsável pelo Plancjamcnto -e ao Senhor Presidente da República idéias que gostarlamos ficassem
registrados nos Anais desta Casa. Falávamos do sctor industrial:
"Dir-lhe-ci de inicio que considero válidas as duas
preocupações básicas da SUDENE no Sctor em apreço, quer
quanto à elevação da taxa de crescimento do produto industrial do Nordeste c sua maior participação no produto industrial do Pais, quer quanto à exploração do fator altamente
positivo que é a posição privilegiada da Região cm relação às
demais do Brasil c aos mercados exteriores, para geração de
divisas e aceleração do processo industrial."
O Sr. Lulz VIana (ARENA-Bahla) - V,. Ex• depois me darà
um aparte? Ao terminar a leitura.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceri)- Per~eita·
mente.
Não nos limitamos a um diagnóstico, dissemos o que
achávamos:
"O objctivo colimado está a impor as seguintes linhas de
ação:
1) desenvolver novos pólos de industrialização, consolidando os aluais:
2) assegurar o desenvolvimento da indústria local, de
bens de capital com o que diminuiria c, em larga escala, a
atual sangria de recur.sos para fora da área, indispensáveis,
porque prementes, à aquisição de mãquinas e equipamentos,
alcançando ela no dia de hoje 70% do valor dos investimentos
no Setor.
( - O Senador Paulo Guerra há de estar lembrado da luta que
tivemos a respeito.)
Tal diretriz básica para o futuro do Nordeste, .sem a
qual não terá ele condições de consolidar o processo de auto·
sustentação de seu desenvolvimento, implicitamente exige a
instalação de um complexo mecânico-metalúrgico, apoiado,
é óbvio, em uma siderurgia anexa;
3) continuar a implantação diversificada da indústria de
bens intermediários;
4) propulsionar as indústrias tradicionais (têxtil, óleos
vegetais, cciuros c peles, e açucareira) responsãveis que sáo
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pela absorção de-. grandes contingentes de mão-de-obra,
'amparando-as fortemente em centros especializados na
respectiva tecnologia.
5) aproveitar, uo máximo, recursos naturais existentes,
à base de localização privilegiada já citada, com a implantação de indústrias de grande poder germinativo (fertilizantes,
- cloreto de potássio com apoio cm silvanitn c cnnalitn de
Carmópolis, amôniu c uréiu com suporte no gás natural; álcalis cáusticos, derivados do sal-gema de Alngoas c Bnhin,
magnésio metálico, u partir da taguidrita, cobre das.res~~'::'!s
do.Curuíbus e do Vale do Curacó, cimento, enxofre e ácido
sulfúrico, das imensas reservas de gipsita, etc.);·
- 6) incrementar e diversificar as exportações da Região;
7) consolidar a política de amparo no turismo c artesn·
nato regional; .
8) prosseguir na 'Í>olftica de suporte governamental às
pequenas e médias empresas, providência imprescindível à
obtenção de um desenvolvimento económico integrado edistribuído.
-Não sendo, como não i:, a· Nordeste sudcniano uma
Região homogénea c sim uma somatório de zonas com
caractcrfsticus bem distintas, deve o Poder Público' enfrentar
esta realidade c tratar corajosá(c seriamente do problema da·
descentralização do dcscnvJivimento da área com a consolidação inicial de seus pólos macrorregionais. O Governo. Mê·
dici já ensaiou este caminho com as providências tomadas
para implantação do III Pólo de Desenvolvimento do Nordeste - Fortaleza (Exposição de Motivos do Ministério do
' Planejamento, aprovada pela Presidência da República em
. 26-3-73)."
E iradÜÍia-sc nuin esquema o que se pensava do Nordeste. E
por que fizemos esta leitura, Srs. Senadores? Para móstrar que os
Governos não ·foram insensíveis às sugestões enviadas. Se não as
encampaiam ln totum o fizeram, gradativamenie, cm parte; e quando
tivermos ocasião qe aqui examinar a face do Nordeste, não com a
eloqUíincia, com a profundidade do eminente representante da
Bahia, mas, dentro daquilo que se nos afigura o justo e o certo,
diremos, qúe falta .ainda muito a fazer no Nordeste, para que o
.distanciamento entre duas economias, altamente defasadas, seja di·
minuído. Os fatores de crescimento de uma e outra têm que ser tum-'
bóm, altamente diferenciados.
E para que esses fatores sejam altamente diferenciados, mister se
torna a criação daquelas condições básicas, inclusive, dessas indús·
trias, seja de bens de capital,'scja de exploraçilo dos recursos naturais
que, competitivamente, as tornam fortes para que possamos,
'apoiados numa agricultura à base de fertilizantes que lhe dêem uma
'produtividade maior do que a que atualmentc possuem, se possa,
efetivumente, pensar- não no prazo de um ou dois anos, mas, no de
.dez u quinze unos- que este pp seja diminuído,
Quem disser que da noite para o dia pode diminuir uma diferença entre o grande pólo de desenvolvimento do País, o Pólo Ccntro'sul·e o Nordeste, estã ou sonhando ou com idéias outras, às quais
niio nos devemos referir.
Com prazer da~os o aparte ao eminente Senador,Luiz Viana.
O Sr. Lulz Viana (ARENA - Bahla) - A V. Ex• que tem sido
tão justo com o meu discurso, na sua apreciação, queria apenas cscla·
rcccr, pura que não haja dúvidas, que o tema do meu discurso foi
um, mas que não exclui tudo aquilo que já escrevi, inclusivc.quando
tivo oportunidade de fazer um modesto livro sobre o Governo do
Presidente Custcllo Branco, mostrando o imenso progresso que se
verificou no Nordeste u partir de 1964, A minha te~c é de que, cm
termos relativos·- c isso é importante - nós estamos crescendo
menos que o Centro-Sul, mas se formos pensar em termos absolutos
u situuçilo do Nordeste, hoje, i: incomparavelmente melhor, nu sua
<1uulidudc de vidu, nu sua educação, no seu bem-estar, que tudo
aquilo que encontramos em 1964. Isso quero deixar bem claro para

que niio seja motivo de qualquer equívoco em relação ao meu pensamento c il orientaçiio que tenho nessa.matéria. Agora, acho que é
necessário - e V, Ex• também acentuou - que para podermos
enfrentar esses confrontos entre economias tão diferentes _:e, realmente; uma tilo utiva, tuo próspera, tão dinâmica c a outra, ainda
nos seus primeiros passos, - ó necessário criar aquelas condições·
básicas, f:. nesse sentido que dirijo o meu apelo ao Governo, porque
sei que, realmente, é esse o objetivo do Presidente Ernesto Gciscl.
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. VIRGILIO TÁVORA .(AR.ENA - Cear') - Com
prazer. Responderemos, cm seguida, aos dois nobres Srs. Senadores.
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Ouvi, com
inuita atenção, o excelente discurso do Senador Luiz Viana, que me
impressionou sobretudo, Temos ouvido, aqui no Senado, aliás por
V. Ex•, que, quando a Oposição fala o que o Senador Luíz Viana
falou, ela faz crítica, Como é um membro do Governo, é um diagnós·
tico, uma colaboração; é uma participação, é uma sugestão ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Esclarc·
cimento? Mantenha os termos que usamos: Esclarccimcntol
DiagnÓstico!
O Sr. Itamar Fn~nco (MDB - Minas Gerais)·- Mas, Excclên·
cia, duas coisas eu gostaria de frisar aqui, porquejâ tenho atê deba·
tido com V. Ex•, antes de entrar num problema estatístico que nos
foi apresentado, há pouco: Primeiro, ê que tenho dito aqui nesta
Casa, que o 11 PND não passa de uma carta de intenções. Provou-se,
hoje, quando o Senqdor Luiz Viana pede a revisão desse 11 PND,
para o Nordeste. Daqui a alguns dias, vamos provar, também, que
infelizmente, quanto à produção de aço prevista no 11 PND, será
difícil o Brasil alcançar a meta de 42 milhões de cruzeiros. Agora, em
relaçiio a um dado fornecido pelo nobre Senador Luiz Viana. Há
pouco V. Ex• elogiou o Economista Ruben~ Costa, que dirigiu o
BNH. Não é verdade, Excelência?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Cear')- Dissemos e
rcptimos: ...
O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais) .:.:.·Qual é?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear') ... excelente
economista c, talvez, uma das maiores autoridades sobre assunto do
Nordeste.
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gen1ls) - Exatamente.
Então o Senador Luiz Viana diz agora o seguinte: que o Nordeste
cresceu u partir de 1964. O ano zero do Brasil nua começou em 1964.
Respeitamos o processo revolucionário que cxist~ no Pais. Mas, aqui
se tem a mania de fixar sempre o ano zero em 1964. f:. o colunista,
que V. Ex• elogia, que diz o contrário do Senador Luiz Viana, quando ele anrma que u economia nordestina, na sua participação industrial no Brasil, dcscresccu de 1950 para 1967.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Perdilo.
Dur-Jhc·cmos, cntiio, o dado ... Vamos por parte, dentro do sistema
de discussão, cstubcl~cidu aqui nu Casa.
O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Com muito pra·

zc:r.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cear') - Afirmou o
Scnudor c afirmamos nós, c afirmou o Sr. Rubens Costa, e!ll seu livro, que diminuiu "cm termos relativos".
O que disse1nos há pouco uqui?
''Pura duus economius, etc ... "
O Sr. Itamar Franco \MDB - Mlnas Gerais) - Nilo ouvi S.
Ex• fulur cm ''termos relutivos"!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ÂRENA- Ceará)rclutivos.
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Nuturulmente, V, Ex• não ouviu bem, Ele nilo ar.rmou outra
coisu c muito menos nós.
O Sr.llamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Nilo, apenas V.
Ex•, defendendo o economista Rubens Costa, ...
O Sr. Lulz Viana (ARENA- Bahia)- Se V, Ex• quiser, posso
citar, pelo menos onde encontrei esses dados,
O Sr. Itamar Franco (MDB -:- Minas Gerais) - Estou
elogiando o discurso de V, Ex• Foi um excelente discurso.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a
campainha.)- A Presidência pede a atenção dos nobres Srs. Sena·
dores que não é possível estabelecer di6iogo com apartes paralelos,
Há a necessidade de pedir o aparte ao orador, principalmente quan·
do tem apenas dois minutos para concluir o seu discurso,

O Sr. Itamar Franco (MDB. - Minas Gerais) - Senador
Virgílio Távora, V, Ex• quer-me esclarecer, por favor? Qual foi a
participação nordestina, na produção industriai brasileira, cm 1967,
comparada com o ano de 1950, ou com outros anos? Gostaria de números, Ex•, por favor. V, Ex• é um homem que gosta de números c
eu gostaria que me desse esses números.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Vamos justamente lhe oferecer números exatos, como é de nosso feitio,
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Exatamcnte; é
a razão pela quui pergunto a V. Ex• c gostaria de ser esclarecido,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Muito bem.
Púgina 197 do livro que nos permitimos enviar à nobre Oposição.
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Só espero que
não aconteça, como com o I PND, que até hoje não chegou às
minhas mãos.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA Cear') - Refere-se à
participação, está aqui.

"Há pouco, o economista Rubens Costa, Presidente do
Bunco do Nordeste do Brasil e ex-Superintendente da
SU DEN E, obscrvuva que o processo de industrialização do
Pafs como um todo é muito mais veloz que o do Nordeste, e
que a despeito dos sensíveis êxitos alcançados pela SUDENE
nessa área a participação nordestina, na produção industrial
do Brasil_, h_l!!li_a declinado de 9,6% cm 1950 para 6,8 cm 1967.
o SR. VIRGtuo TÃVORA.(ARENA =-ceari>- v~E:~ovê
que foi aqui uma diferença de 6,4 cm vez de 6,8 ...
' O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Apenas, para
frisar: de 1950para 1967.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - Cear') - Estatística
é estatística. Aqui está: 6,4. V. Ex• diz 6,8 ...

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Exatamcntc!
Apenas para dizer que cm 1950cra maior.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Cear')- Agora, não
ar.rmamos outra coisa, O Nordeste cresceu, c cresceu muito. Só um
espírito absolutamente apaixonado diria que o Nordeste não teria
crescido,

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Então, espírito
apaixonado é o do Senador Luiz Viana, que acaba di: p1·onunciar um
discurso terri~elmentc polémico.
O SR. VIRGILJo' TÁVORA (ARENA - Cear')- Em icrmos
relativos, o Brasil cresceu muito, mas o Nordeste também cresceu.
Não há pessoa que, por mais apaixonada que seja, vã ar.rmar que o
Nordeste deixou de crescer.
. O Sr.Jtamar Franco (MDB- Minas Gerais)- O Senador Luiz
Viana acabou de dar o quadro da situação daquela região. Foi dado
por S. Ex•, não por nós.

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Cear')- Perdão,
quanto à análise do I PND, reconhecemos a V, Ex• estarmos em
falta; não porém com o envio do livro.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cear') - Protcstamos.veemcntcmentc,,, __ _
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - Rio Grande do Norte)- Só
um momento, para uma interferência râpida. (Aaentlmento do
orador.) Gostaria de lembrar ao nobre Senador Virgflio Tâvora que
o nobre Senador Itamar Franco deveria estar a par do nosso
trabalho, pois Minas Gerais conseguiu entrar para o Nordeste. Os
representantes por Minas Gerais estiveram no nosso trabalho da
SUDENE.
.

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Respeitosamente, estou lembrando a V. Ex• que este deve chegar as minhas
mãos.

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Minas Gerais
tem que dividir um pouquinho da sua miséria com os outros
Estados, Excelência.
·

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Cear')- Este mes-

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - Cearf\ - Sr.
Presidente, não vamos abusar da bondade c da generosidade de
V. Ex• Queremos deixar aqui bem claro que, primeiro:
consideramos o discurso de S. Ex•, o Senador Luiz Viana, um
diagnóstico, não uma diatribe, não uma acusaçilo contra as açõcs go·
vern11mentais de administrações que temos a honra de apoiar.

O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Mas, o I PND
V, Ex• me prometeu e, até hoje, não o recebi, Esse vai chegar, não
vai'!

mo.
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Muito obrigado.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- Cear')"No que se refere à participação da indúsÍr·ia regional e
indústria nacional, que em 1969 era de 12,1%, em 1960
atingiu H%, até atingir o seu nível mais baixo, 6,4%, cm 1966,
comccundo, entiio, a rccupcrução, a partir do referido ano".
(Página 197)
O Sr. Itamar Franco (MDB..:... Minas Gerais) - Vou ler para
V. Ex• o que diz o economista Rubens Costa- permitiria?- cm
apenas dois dados ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- À vontade!
O Sr. Itamar Franco (MDB ,...- Mlnlis Gerais)- .. .livro editado
pelo Senado Fcderul- "Revista de informação Legislativa" -que
posso f11zcr chegar às mãos de V. Ex•, se quiser, e que diz o seguinte:

O Sr. Mauro Bennldes (MDB- Cear'),...- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Virgflio Tâvora?
•'

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Ouvimos
V. Ex•.
O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB - Cear') - Nobre Senador
Virgflio Tâvora, fui eu o autor da expressão de que o diagnóstico
abalizado, apresentado a esta Casa pelo nobre Senador Luiz Viana,
constituía um libelo contra os Governos que se mantiveram impotentes p11r11 corrigir essas gravíssimas distorções que têm trazido o
empobrecimento 'du região nordestina. Agora, jú no r. na! do pronunciamento de S. Ex• c com os apartes que lhe forem dados, chc·
go à evidência de que, realmente, o libelo do Senador Luiz Viana traz
em seu bojo um ,diagnóstico .da região nordestina. Anteriormente,
disse que cru um diagnóstico que, no final, era um libelo; agora, o
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conclusões da COCENE, fez questão de ressaltar que o Governo
nunca se manteve insensível à situação do Nordeste,

j

I
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cear') - Sr.
Presidente, já abusamos da bondade de V, Ex• permita-nos concc·
der o aparte ao ilustre Senador por Pernambuco, c os agradeci:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- E V. Ex• mentos pela generosidade de V. Ex•, protestando voltar, oportuna·
mente, ao ussunto.
acha que se manteve?
O Sr. Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - Sr. Senador
· ó'sr. Mauro Benevldes (MDB- Cear')- Não. Esclareço a
v. Ex• que, .~ente, o Nordeste se mobilizou, cxatamc~tc Virgilio Távora, o descquillbrio, a desigualdade entre o Nordeste c o
dentro dessas dirctrizes preconizadas pela COCENE: implantação de Sul é tão grande que não há necessidade de se fazer diagnóstico.
grandes indústrias nó Nordeste. O Nordeste todo' se mobilizou. O Basta se percorrer o Centro-Sul c o Nordeste. Hoje o Ccntro~Sul é
.Deputado Prisco Viana, ilustre representante da Bahia, reivindicou um canteiro de obras, desde o Rio Grande do Sul a Silo Paulo, Bras!·
para o Nordeste o pólo pctroquimico. Reivindicamos pdra o Nor· lia, Rio de Janeiro, e no Nordeste obras csporlldicas apontamos, Hll
deste, com possibilidade de localização no Ccarll, esse pólo petroqui· capitais, como São Paulo, que se· derrubam até quarteirões inteiros,
mico. O Governo, então, o que fez? Localizou cm outra região 'do enquanto no discurso anunciado, aqui, pelo Senador Luiz Viana,
País ess~ pólo que iria propiciar, que iria acelerar, substancialmente, há milhões e milhões de brasileiros que moram cm choupanas, no
Nordeste.
•
o desenvolvimento dessa região. Scrlt que V. Ex• acha que, nesse
.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cea~'l- Sr. Prc·
ponto, o Governo também não demonstrou insensibilidade, cm rela·
sidente, terminada está a nossa oração. (Multo bem!)
ção ao desenvolvimento ~Jsião?
O Sr, Leite Chaves (MDB-Paran') - Sr. Presidente, peço a
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cear')- Resposta:
palavra
pela ordem.
Não achamos que o Governo tenha demonstrado insensibilidade, c
vamos dar - solicitando mais um minuto de tolerância da Mesa O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncalves) - Esclareço a
explicação plena c cabal.
·
V. Ex• que o nobre Senador Franco Montoro, como Líder, pediu a
V. Ex•, os Senadores Oinartc Mariz, Waldcmar Alcântara c. palavra. Logo em seguida ao pronunciamento de S. Ex• concederei
Wilson Gonçalves e nós lutamos- para não citar outros nomes- o a palavra a V. Ex•, pela ordem,
muito, para que no Ceará fosse estabelecido um pequeno parque
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
petroquimico, não pólo pctroquimico, porque, lã, não tínhamos nem·
-o SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Piulo. Como U;
refinaria.' Há uma diferença muito grande entre o que seja um parque der da'Minorl~, pronuncia o ~e~ulnte diiCUno.)- Sr. Presidente, Srs.
petroquimico e um pólo petroquímica. Nós batalhamos para que. Senadores:
fosse criada uma refinaria, a partir de uma grande fãbrica de asfalto,
Está de parabéns esta Casa, pelo magnífico discurso proferido
que lá existe, e que; no momento, exporta, até, asfalto para o ex- pelo nobre Senador Luiz Viana.
·
terior. E cm função dessa :refinaria,; fosse criado um pequeno
Os deveres de Liderança do nobre Lldcr Virgilio Tâvora o abri·
parque petroquimico, com efeito multiplicador, graças às condições garum a tentar diminuir a gravidade dos dados objctivos trazidos ao
excepcionais da economia da nossa terra. Estados outros do Nor- ·conhecimento do Senado: Rcaimentc, ÕcÍiagnóstico apresentou fatos
deste, com justa razão, o fizeram. O Senador Paulo Guerra lutou, c . da maior gravidade, que ameaçam- como disse muito bem S. Ex•muito, junto com o então Senador João Clcofns; a Parnlba também
a prórpia segurança e até a unidade nacional. Este é um dos problc·
se julgava absolutamente "mcrcccndentc" desse favor.
mas prioritários do Brasil. E os dados trazidos por S. Ex•, com frieza
O Senhor Presidente Ernesto Gciscl, examinou, cm termos dos números, revelam-nos que o Nordeste está, hoje, mais pobre do
rigorosamente técnicos, o problema c decidiu pelo Rio Grande do que ontem. O Brasil se desenvolve numa taxa de créscimcnto supc·
Sul. A Bahia tem um pólo petroquímica; São Paulo outro c, agora o rior à do Nordeste.
terceiro pólo à base de uma refinaria, aliás, bem grande, jll existente,
·Eis os dados fornecidos porS. Ex•: cm 1971, o Pais cresceu
se fixou no Rio Grande do Sul.
11%; o Nordeste, menos de 10%, Em 1972, o Pais cresceu 10%; O·Nor·
Isso é o que dissemos. Se solicitllsscmos ao senhor Presidente da deste, 8%. Neste uno, o crescimento do Nordeste é de 3%, enquanto.
República: queremos um pólo petroquímica para o Nordeste, Sua que o do Brasil será da ordem de 5%. A injusta diferença que jã cxis·
Excelência perguntaria: onde cstã n refinaria? Isto para inicio de con- tia torna-se cada vez maior.
versa. Bahia, não tinha outra! Entilo, ou se duplicava o Pólo PctroO dado apontado por S. Ex• é da maior gravidade, mas é apenas:
quimico da Bahia ou se construiria um terceiro pólo petroqulmico, c· um dentre outros aspectos de um desvio fundamental, que hã no de·
esse foi o situado no Rio Grande do Sul. Uma decisão técnica.
sen~olvimento brasileiro.
Há um critério de prioridades que precisa ser revisto, O que
·O Sr. Paulo Guerra (ARENA- Pernambuco)- Eu reivindica.
caracteriza
o subdesenvolvimento de um Pais, é a existência de pro·
riu a refinaria para o Pernambuco.
fundos desníveis entre regiões; entre classes sociais; entre sctorcs da
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cear') - Veja economia. E o que vemos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que uma
V. Ex• que o próprio Nordeste tem suas diferenças, c bem grandes. análise objetiva da realidade br~silcira mostra'nos que, no tocante a
Cuda. um dos Estados que V. Ex! examina, quando postula a loca- esses desvios, nossa situação é cada vez mais grave, A desigualdade
lização da refinaria, apresenta dados, ao ver dos seus defensores, entre o Nordeste e o Çentro-Sul é um aspecto do dcscquillbrio do
completamente irrefutllveis, · Dizlamos que há, por parte do nosso crescimento. Outro aspecto é o dcsnlvcl entre classes sociais.
Governo, sensibilidade. Sensibilidade, V, Exi é o primeiro tes- Aquijâ foi reconhecida a diferença c.truordinária que existe entre os
temunho em saber que o Senhor Presidente da República c o Sr, lucros e rendimentos de um pequeno número c a remuneração do·
Ministro da Fazenda tiveram ação decisiva no ~ocorro a nossa terra, mundo do trabalho.
hil pouco, quando praticamente a praça de fortaleza estpvp.- e.
Em 10 unos o Produto Nacional cresceu 56% c o saltlrlo mini·
nisso uma pequena retificação ao discurso do eminente Senador pela mo, de que depc~de a vida de 62% da população lirasilcirn, caiu SS%.
Bahiu - não só com a indústria têxtil, mas com o grosso de sua O Pais, muis rico, a classe trabalhadora, mais pobre; o Pais mais rico,
indúslriu atingidu. O Ceurll, V. Ex~ sabe, pois aqui jll foi dççJ!!rado, o Nordeste mui~ pobre.
que é o Estudo em que o mecanismo .34/18, de futuro, deverA ser
Da mcsmu forma, os municipios brasileiros, cm todos os con·
estududo em todas us suas conseqUências pois todas as empresas por gressos especializados realizados, seja no Norte, seja no Sul ou no
ele montudus, praticamente, são locai's,
Centro do Pais, bradam contra o esvaziamento de seus recursos c o
enriquecimento ostentoso do Governo Federal. I:; u pobreza cada vez
O Sr, Paulo Guerra (ARENA - Pernambuco) - Permite
muior do pequeno c a riqueza c o poder cada vez maiores dos
V. Ex• um upurte'?
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abstrata. Se um ganha um milhão e outro ganha um cruzeiro, a
média é meio milhi!o. Se cu como um frango e voei: não come
nenhum, cm média estamos comendo meio frango cada um ...
1:: a renda per capila, média abstrata que pode interessar aos
tecnocratas, mas ao povo ni!o! Ao Nordeste, não! Ao trabalhador,
niio! Ao Município brasileito, não! A pequena e média empresas
brasileiras, ni!o, porque, entre a renda pequena das pequenas c mí:·
dias empresas brasileiras- cujo número de falências cresce todos os
dias - e o lucro das multinacionais, que ultrapassa de muito aos
números anunciados, como está sendo demonstrado na Comissão
Parlamentar de Inquérito, a média é um dado que 'niio pode
impressionar a ninAUém.
~ por isso, Sr. Presidente, que, cp1 nome do Movimento
Democrático Brasileiro, no saudar o patri6ticà discur.so do Senador
Luiz Viana, queremo acentuar a objetividadc dos dàdos apresenta·
dos,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Primei· '
Desejamos que o Governo se sensibilize, aperfeiçoe as medidas
ro objetivo: fazer com que o País passe de 9• colocado'" 8• nu lista que, está tomando e que elas dêem· certo.
dos países de maior Produto Interno Bruto. O segundo objetivo: que
Mas levamos o nosso diagnóstico a um ponto mais profundo:
"'ultrapasse a barreira dos SOO dólares de renda per caplta, cm 1974".
por que acontece isso? Por que os grandes são beneficiados c os
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- V. Ex• pequenos, abandonados?
lõ porque está faltando, em nossa vida institucional, aquele
acha isso também impossível? '
canal que liga o povo ao Governo. Este canal se chama democracia.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo) - ~ um
Quando o povo elege seus representantes, na medida cm que
erro contra o Brasil ...
estes têm força, atuam, decidem, são ouvidos, o povo é ouvido dircta
O Sr. Vasconcelosl'orres (ARENA- Rio de Janeiro)- Não ou indirctamentc. Na medida em que as deliberações são tomadas
apoiado!
dentro das paredes reservadas dos Minist~rios, onde entram os
representantes dos poderosos, mas não entra a voz aflita dos
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- ...
pequenos, o Governo não pode fazer o milagre de acertar.
colocar como finalidade essencial do desenvolvimento esta visão
Ouvi, certa vez, do Presidente Kennedy, esta frase:
unilateral do aumento do Produto Interno Bruto. Se for este o objcti·
.. Governar é dirigir pressões. Eu estou, neste momento,
vo fundamental, o mais importante será. abrir o Brasil às grandes
sendo pressionado pela indústria do aço, para aumentar o
empresas, cm sua maioria multinacionais, Esqueçamos o homem,
preço do produto, mas os sindicatos dos trabalhadores, que
desprezemos a aplicação das verbas na educação ou na saúde,
têm muita força neste país, exigem o contrário. Querem que
porque o que interessa é produzir mais, o que interessa é: aumentar a
não se aumente o preço ou, se o preço for aumentado, na
riq ucza nacional.
mesma proporção se aumente o salário dos trabalhadores."
O MDB, em 1972, propôs à ARENA a abertura de um debate
E ainda disse Kennedy:
:sobre a dist~ibuição da renda nacional. Não basta que o País fique
mais rico. !':preciso que o povo brasileiro viva melhor, c para isso é
"Ai de mim se houvesse apenas a pressão das grandes
. necessário olhar para a base, para o município, para o Nordeste,
indústrias e não houvesse aquela pressão sadia que vem da
par• o trabalhador, para a pequena c média empresas, e não,
base, cm nome dos trabalhadorcs,"
prioritariamente, para a grande empresa, ou~para fatores que possam
Para corrigir pela causa esses desvios, é: preciso restituir ao Bra·
contribuir para a rápida elevação do Produtto Bruto, como se esse
, fosse o valor 'maior ou o indicador essencial do desenvolvimento do sil u força que devem ter aqueles instrumentos que estão previstos na
Constituição brasileira, inclusive na Emenda n• I, que se abre, cm
País.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- Ceará)- V. Ex• me permite seu primeiro artigo, § I'• com a frase que é: o fundamento das nações
cultas c civilizadas:
um aparte?
"Todo o poder emana do povo e cm seu nome é exerci·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- O MDB
do."
fez uma crí~ca,.. c . o . povo brasileiro respondeu, de forma
J01pressionante c uníssona, àquela crítica: "o País está mais rico, e o
E no Capítulo das Garantias do mundo do trabalho, reafirma o
povo?"),! actescentávamos: "vote no MDB, você sabe porquê".
sindicato como órgão d~ rcprcscntaçi!o das categorias de trabalhado·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- E está res, não para que eles venham prestar homenagens às Autoridades,
mas para que, de forma ordenada, de cabeça erguida c CO!lJ indcpen·
sabendo porquê.
·
·
dência,
venham trazer o seu pensamento no ajuste da remuneração c
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- O povo
votou, O Presidente da República, na vanguarda de muitos dos defesa dos direitos du categoria que representam. Se o sindicato não
representantes da ARENA, teve a coragem de dizer: "Este I Plano falu, mas fala a grande empresa, os salârios caem, como estão caindo.
ll este diagnóstico que o MDB quer lembrar neste momento, c
precisa ser corrigido". E o li Plano abre um de seus capftuhis com
outra afirmação: "O Governo ni!o aceita a colocação de esperar que saudar o discurso do Senador Luiz Viana, saudar o novo programa
o crescimento económico, por si, resolva o problema da distribuição· da Aliança Rcnovadoru Nacional, que abre perspectivas pura estas
de renda, ou seja, a teoria de "esperar o bolo crescer". Há. modificações, ao falar nas eleições livres c di retas, ao falar na partici·
necessidade de, mantendo acelerado o crescimento, realizar poUticus pação do trabalhador na vida da empresa, na autonomia da vida
redistributivas "enquanto o bolo cresce". Sua Excelência criou, sindical c nu prioridade pura a cducuçi!o,
Uma das manifestações de maior destaque no discurso do Senatumbóm, o Conselho de Desenvolvimento Social. E estamos
esperando a concretizaçi!o da grande medida que Sua Excelência dor Luiz Viana foi a prioridade que S. Ex• atribuiu à educação. Se se
quiser olhar puru o Brasil e parn o seu povo, é preciso dar prioridude
un unciou: E a fixuçi!o dos indicadores sociais do desenvolvimento.
O desenvolvimento niio /:apenas aumento do Produto Bruto ou absoluta à educuçi\o, turefa que, pelu Constituição, cube prioritu·
estu rcndu per caplta, que ê 'uma média aritmi:tica intcirumente riumente ao Estlldo c aos Municípios,
grandes centros. O mesmo ocorre em relaçilo às pequenas e médias
empresas, que se queixam justamente de ser desamparadas c até
mesmo perseguidas, comparativamente ao apoio dispensado ao
crescimento espetacular das grandes empresas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há duas r.losotms de desenvolvi·
mente que estilo em choque: a primeira, que é, cm grande parte, res·
ponsável pelo agravamento desses índices, está marcada na primeira
proposição do·l Plano Nacional de Desenvolvimento. Coloca-seco·
mo primeiro objetivo:
Realizações Fundamentais - "manter o Pais na lista dos
dez países de maior nível global de Produto Interno Bruto no
mundo ocidental, e que passe para a posição de 9• colocado ii
de 8Y, ne~su categoria". ·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- V, Ex• ·
acha isso impossível?
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-529Centenas, milhares de crianças brasileiras, cm quase todos os
Estudos do Brasil, não têm escolas, Esta é: a maior das necessidades
do Brasil. Disse bem S. Ex•, o Sr. Senador Luiz' Viana: se não se
desenvolve uma região í: porque lhe faltam capacidade, recursos
humanos neccssãrios à promoção do desenvolvimento.
Esta, reafirmo, é: a maior das necessidades do Brasil, inclusive
do ponto de vista económico.
O Economista Langoni, cm estudo publicado cm documento oficial, referindo-se aos dados de 1970, conclui:

redistribuição de renda? Os Anais do Senado estão repletos destas
nossas afirmativas; ao mesmo tempo, nossos ouvidos estão cheios
das afirmativas de V. Ex•, do crescimento da produtividade cm
cinqficnta c seis por cento c da diminuição de cinqaenta e cinco por
cento do valor do salário. Se não vamos abusar da bondade de
V, Ex• ...
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-São Paulo)- A verdade deve ser lembrada sempre,

O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA-Ceará)- Justamente. Vamos
"Os .investimentos cm educação tiveram em 1969, no
·
monstrar,
tão lqgo tempo tivermos, que isto apresentado como uma
Brasil, um rendimento da ordem de 28%, c os investimentos
industriais em equipamentos, máquinas e utensílios, tiveram verdade inconteste é tal qual o peixe do Senado Romano: posto dentro do balde, água se espraia por todos os bordos, Vamos examinar,
um rendimento de 14%."
em outra ocasião, esses dados,
Na educação, o rendimento é: o dobro que se verifica cm quaisO SR. FRANCO MONTORO (MDB-São Paulo)- V, Ex•
quer outros setorcs, além do aspecto humano c do sentido de distri- disse não concordar com quase nada, mas só mencionou os pontos
buição de renda,
de concordância, c o único ponto cm que parece não concordar é
A aplicação maciça de recursos cm educação é uma forma demo- relativo à perda do poder aquisitivo do salário mínimo, um dado
crática de distribuição da renda nacional c altamente produtiva.
estatístico. Darei a V. Ex• elementos oficiais, e não há nenhum
Para estes pontos fundamentais, chamamos a atenção c dizemos economista do Governo ou da Oposição ...
que devíamos - Governo c Oposição - dar as mãos pura, juntos,
O Sr. Virgfllo Távora (ARENA-Ceará) - Não concordamos
trabalharmos por esta modificação, que exige uma reforma fundamental e, acima de tudo, exige que o Brasil se encaminhe como todas com o cinqacnta ccinco e o cinqfienta c seis a que V, Ex• se refere.
as nações civilizadas c cultas, pelo caminho seguro da democracia.
O SR. FRANCO MONTORO (MOB-Sio Paulo)- ... que
O pais que comanda hoje o desenvolvimento no mundo, os negue o fato objctivo de que o salário mínimo perde~ substanEstudos Unidos, vai comemorar 200 unos da sua Constituição, cialmente o seu poder aquisitivo. Em termos objetivos c matemátiemendada, aperfeiçoada, mas sempre vigente c acompanhada cos: cinqaenta e sete por cento em dez anos.
sempre de eleições livres. Com guerras internas c guerras internaPara que nos ponhamos de acordo com os dados objetivos aqui
cionais, fazem-se as eleições, Com isso não se ameaça a segurança lembrados no discurso do Senador Luiz Viana, estes foram os
nacional.
'
incentivos destinados ao Nordeste: em 1962, cem por cento; em 1966,
A democracia i: a única forma que temos para defender; efetiva- apenas oitenta c quatro por cento; cm 1970, cinqaenta e tri:s por cenmente, a segurança do País e promover o desenvolvimento real do po- to; em 1972, vinte e quatro por cento, menOS de Ul)la quarta parte,
vo brasileiro.
As intenções niio bastam. Não é suficiente dizer que se quer
Ouço agora, com prazer, o aparte de V, Ex•, Senador Virgílio resolver o problema do Nordeste. O certo é que foram desviados
Tãvora.
recursos numa importância superior a setenta c cinco por cento do
O Sr. VirgRio Távora (ARENA-Ceará) - Ilustre Líder da Nardeste, c dirigidos a outros sctorcs.
Minoria, ouvimos encantados a cloqaência. lô: óbvio que não
Sr. Presidente, nosso objetivo é apena.< marcar a posiçiio do
concordamos com quase nada do que V, Ex• disse.
Movimento Democrático Brasileiro c dizer que deveríamos empreenO SR, FRANCO MONTORO (MDB-São Paulo) - Não der todos os esforços pura que, unidos, lutássemos por este verdadeicreio que V. Ex• não concorde com a democracia, com a educação, ro desenvolvimento, o desenvolvimento do povo brasileiro.
Populorum Progrcssio é o nome da famosa Encíclica de Paulo VI
com o reconhecimento de dados objetivos. Mas a verdade i: que u
sobre
o desenvolvimento.
população está sofrendo! O Pais cada vez mais rico c a população
Não é o Produto Bruto, não é: a renda per capila, niio i: a
cada vez mais sofredora.
exportação, não sUo as re~ervus no exterior que marcam. o desen-

O Sr. VlrgRio Távora (ARENA-Ceará) - V, Ex• concedeu ou
não o aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-São Paulo)- O Presidente da República reconhece o fato c quer tomar medidas,
O Sr, VirgRio Távora (ARENA-Ceará) - Eminente Líder,
dissemos que não concordamos com quase nada do que V,· Ex• ai
disse,' com cxceção, justumcntc, da sua parte final. E ouvimos
encantados, aqui, que a nobre Oposição já considera o Professor
Langoni autoridade a ser ouvida c acatada. Quando aqui discutimos
distribuição de renda c citâvamos esta autoridade, era justamente ela
questionada e muito,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-São Paulo)- E já que
V. Ex• está dando um aparte longo, há de permitir: considero o
Professor Lungoni uma autoridade, mas niio um papa, uma pessoa
infalível.
O Sr, VirgOio Távora (ARENA-Ceará)- Perfeito. Mas permita .. nos continuar o nparte, se não utrupulhumos o raciocínio de
V, Ex•, que aqui atribuiu que o discurso do Senador Luiz Vianu eru
um reforço às teses de V, Ex• Muito bem! Permita-nos, então, dividir um pouco ns glórias: que é que discutlnmos sobre as necessidades
da educnçào como um dos instrumentos, inclusive, de uma melhor

volvimento de um país. Um pais se desenvolve quando melhoru o
nível de vida de sua população,
Este deve ser o ·objctivo de todos nós, representantes do povo
brasileiro, (Muilo bem! Palmas.)
O Sr. Leite Chaves (MDB - Paraná) - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- Paraná. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro com profundo pesar, a
maneira desdenhosa com que o Senador Luiz Viana ouve os apartes
dos sl!us modestos pares nesta Cusu,
S. Ex• é homem de letras, í: ilustre historiador, c não sei se esse
desdém decorre do futo de ele se confundir com os personagens que
biogruf<l ou, entilo, do receio de discutir as suas teses fora dos textos,
- queiru Deus- feitos por S. Ex• mesmo sem auxilio de assessoria.
O Sr. Lulz VIana (ARENA- Bahla)- V, Ex• cstâ absolutamente cquivocudo,

O SR. LEITE CHAVES (MOO - Puraml) - Em decorrência
desse desdém ...
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Bahla) -

Não. V. Ex• me

ottçn.

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná) - ... que foge às
mais rudimentares normas parlamentares .
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a
campainha.)- V. Ex• pediu a palavra pela ordem. No caso, o Re·
gimcnto Interno não permite apartes,

proclamado desta tribuna. Mas, igualmente, í: inquestionável que há
muito dele aguardamos deliberação acerca de importantes questões,
como, por exemplo, a da explorução do potássio e, especialmente, u
du implantação, em nosso Estado, de um po.deroso compl~xo
petroquímico·mineral. Tudo temos lá, pura que ISSO se concretize.
Possuimos as riquezas, restando a tomada de decisões que tocam ao
Governo Federal, por imposição constitucional e legal.

fi isto, Sr. Presidente, que esperamos venha a se dar o mais
breve possível, ainda no decorrer do utual Governo, a fim de que se
connrmem as esperanças que o povo scrgipano, como cu, deposita
no eminente Presidente Ernesto Geisel.

O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná) - Sr. Presidente,
pedi a palavra pclu ordem. Não posso dar apartes.
O Sr. Luiz Viana (ARENA-Bahla)- V. Ex• me perdoe, Se·
nhor Presidente, se quebro o Regimento Interno, faço tudo, porque
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
não é do meu feitio, não é da minha educação, não é do meu conv~·
vio ofender a um colega. Se por acuso no debate, na tribuna, qual·
DOCUMENTO d QUE SE REFERE O SR.
quer coisa tenha ferido V. Ex•, sou o primeiro a pedir desculpas com
LOUR/V,IL B,IPTIST,I EM SEU DISCURSO:
a maior modéstia, com a maior humildade. V, Ex• i: um colega,
bachmcl como cu, advogado por quem tenho todo apreço. Se não
lhedd provas de amizade, porque o nosso convívio ainda i: pequeno.
Pronunciamento do Governador de Sergipe para os oficiais e esta·
Pode V. Ex• estar certo de que i: um dos colegas a quem sempre tive giários da Escola Superior de Guerra do Brasil- Araeaju/1975
apreço c seria incapaz de qualquer atitude como esta que V. Ex• quer
atribuir-me.
Tema: "A Administração Pública e o Desenvo/v/memo de Sergipe"
O SR. LEITE CHAVES (MDB - Paraná) - Sr. Presidente,
tinha motivos íntimos e pessoais para este pronunciamento. Não sei
Senhores Oficiais, Membros da Escola Superior de Guerra do Brasil
até que ponto poderei aceitar estas explicações. Na verdade esta é Senhores Estagiários,
uma Casa de debates. Não estamos aqui para aceitar explicações Autoridades Presentes ou Representadas,
unilaterais do Governo ou de qualquer Senador, em particular. O Minhas Senhoras, Meus Senhores,
l'arlamento adquire grandeza na força dos debates, na contradição
das idéias. Quando, Sr. Presidente, pedi aparte ao Senador Luiz
Muito nos honra, na qualidade de Governador de Sergipe, estar
Viana foi porque S. Ex• tocou em pontos que me pareceram
nesta oportunidade recepcionando os briosos oficiais e estagiários da
fundamentais para merecer minha consideração. E fiz uma sugestão,
Escola Superior de Guerra do Brasil, esse conceituado centro de
de resto, amparado numa idéia nacional de que o Nordeste jamais re·
altos estudos dos problemas nacionais, que tão relevantes serviços
solverá o seu problema senão se estabelecer o êxodo dirigido, o
vêm prestando ao nosso País.
éxodo ordenado.
Entretanto. por questão de educação, aceito de S. Ex• as explica·
Gostaríamos, neste evento, de apresentar nos Senhores, natural·
çõcs ora dadas, c que não veja na minha reação outra coisa senão o
mente de modo bastante simplificado, alguns aspectos da economia
zt:lo que rest:rvo as minhas idéias e ao cumprimento do meu mandato
scrgipanu, levantando problemas que são objeto da nossa maior
no l'arlamento. (Multo bem! Palmas,)
preocupaçiio como Chefe do Exec)ltivo Estadual e, por último, apre·
scntar·lhes o prognóstico daquilo que esperamos, venha alcançar o
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem u palavra o
nobre Senador Lourival Baptista.
nosso Estado no -que se refere ao seu desenvolvimento econômico cm
um futuro não muito distante,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Seralpe. Pronuncia
o seguinte di8Curso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 28 último, o Governador José Rollemberg Leite, rece·
bendo uma deleguçiio da Escola Superior de Guerra em visita ao Es·
tudo de Sergipe, pronunciou uma conferência sobre "A Administra·
c;ào J>úblic~t t.: o Dt.:senvolvimento de Sergipe".
Nela, aludiu o Governador a todos os problemas sergipanos,
aprociando·os setor por setor. Apresentou um levantamento da situa·
çi1o atual para, depois, passar uo exame do Plano de Desenvolvi·
mente Econômico e Social elaborado por seu Governo para o
~umriônio 1976/1979.
O proo~nciamento do Governador José Rollemberg Leite tem
importáncia' indiscutível, razão pela qual o tornaremos parte intc·
yrunte dt:stu ·comunicação. Apresenta-nos uma síntese de nossos
problemas. de nosso situação atual e, simultaneamente, do que está
plancjado pura o desenvolvimento econômico e social do Estado,
por nós hi1 tantos anos almejado e por cuja realização vem o povo
scrgipuno se empenhando com toda dcterminaçi\o,
Realça ele, com acerto, que nilo apenas u soluçilo dos principais
problemas do Estudo, como, sobretudo, o aproveitamento do nosso
potencial de riquezas minerais no esforço de desenvolvimento,
depende, fundamentalmente, de decisões da órbita federal. &: o que
temos, incasavclmentc, afirmado dcstu tribuna, num trabalho de
esclarecimento da opiniilo pública. Não se pode negar que muito já
obtivemos do Governo Federal. conforme temos reconhecido e

A preocupação inicial que tivemos ao sermos eleitos para a
honrosa e dilicil missão de governar o Estado de Sergipe e em conso·
nância com a orientação emanada do Poder Central, foi a de pre·
pararmos um Plano de Trabalho que pudesse orientar, de forma sis·
temática e racionul, as atividadcs governamentais durante o pri·
mciro ano de Governo.
Recentemente, acabamos de elaborar um novo documento du
mais alta importância para o desenvolvimento de Sergipe, ou sejn, o
"! Plano de Desenvolvimento Econômico e Social", que truz a lume
um completo diagnóstico da economia sergipuna nos seus diversos
sctores c define a programação governamental pura o quudriênio
1976/1979, procurando renetir du forma mais reaUstica possível, o
esforço do Poder Público para u demurragem do processo de desen·
volvimento cconômico e da promoção social desta Unidade
Federutivu. Tal documento renetc uma filosofia de açilo que se
alicerça, fundamentalmente, nus diretrizes búsicus definidas pelo
Governo Federal c que estão consubstanciadas no 11 PND e no
.. Progrumu de Açào do Governo puru o Nordeste''. não deixando,
contudo, de atentar puru as peculiaridades estaduais.
Ele orienta c disciplina, através de um plunejumento reuUstico .c
sobretudo cxcqUfvcl, u utilizuçào dos escassos recursos financeiros,
ao nível de Governo, cm função da gama de atividudes e de proble·
mus u serem utacudos, delinindo prioridades c tendo como objetivo
prccipuo o maior bem·est?r du comunidade scrgipunu.
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Estudo foi encarado de maneira hurmõnicu e integrada, segundo
umu diretriz que permita o cxercfcio e u concretização de uma

progrumuçào globalmente· equilibrada, setoriulmente racional e
linanccirumcntc exeqUível.
O diugnóstico du economia de Sergipe, detectado pela equipe
técnica que elaborou o referido Plano de Governo, revelou dados
que inegavelmente merecem a maior preocupação do Executivo
Estuduul. Vamos apresentar-lhes, resumidamente, alguns desses
dados.
As características económicas de Sergipe apontam sua grande
dcpendclnciu do Setor Primário, niio só pelo ponto de vista da formação du Renda Interna (cm 1969 era de 38,5%), mas, sobretudo, pelo
grande contingente de mão-de-obra que absorvc(61% cm 1970).
A purticipução do Estado nu formação du Renda Interna do
Nordeste é mínima. No uno de !969, o último que se dispõe de dados
nesse sentido, foi de.3,3%, superior apenas ao Estasdo do Piauí, que
foi de 3,2% nuquelc uno. Tal percentual de participação vem permanecendo constante desde 1950, durante duas décadas, portanto.
Com relução, ainda, ao Setor Primário, observou-se uma gama
considerável de problemas de ordem estrutural que aluam de modo a
impedir um maior nível de tecnir.cação e produtividade, dentre os
quuis vale destacar:
- a estrutura fundiária que cm Sergipe apresenta-se com
profundas distorções, compreendendo praticamente dois tipos de
propriedades agrícolas, ambas untieconõmicus no que concerne à
cxploruçüo du terra: de um ludo, um elevado número de minifúndios
(88,6% do totul dos imóveis rurais, existentes no Estado,, correspondendo u 30,8% da área agricultável), e do outro lado, o latifúndio de
baixa produtividade, mantendo grandes áreas incultas, representando 10,6% do número de imóveis rurais existentes, abrangendo
uma í1reu agricultável de 64,2% do total, o que resulta no baixo nível
da produtividade do Setor, concorrendo, inclusive, para agravar os
problemas sociais do homem do campo;
- sistema deficiente de comercialização, decorrente não apenas
da dcsorguni~açüo e insuficiclncia dos instrumentos específicos como
armu~enugem e política de preços mínimos, mas principalmente pela
estrutura de produção atomizada, formada por numerosas unidados
agrícolas dispersas e com escalas de produção reduzidas, sem a
ll)Ínima condição de competitividade, obrigando aos agricultores,
individualmente, venderem o seu excedente logo após a colheita por
preços mínimos, causando sua descapitalização e lhes tirando
qualquer condição de efetivur novos investimentos que ensejem a
cupitali:.wção do setor.

.

.

.

Silo múltiplas, portanto, as causas que detcrmmam o tnsatiSfatório desempenho do·setor primário sergipuno, com relação não Só à
racionulidude das principqis utividudes agrícolas, como tambí:m aos
aspectos sociais como os níveis de emprego e de renda oferecidos à
'populução rural, e, ainda, ao próprio abastecimento interno que se
mostru precário, não acompanhando o mesmo ritmo do crescimento
du demanda.
Em conscqUclncia de tais problemas é que vem ocorrendo em
Sergipe o fenômeno de trunsferclnciu dqs investimentos pat·a a
atividade pecuúriu em detrimento. da agricultura, em virtude de ser
aquela mais rentável que esta, embora pouco absorvedora de milodc-obru c por isso mesmo, gerando conseqilclncias negativas no que
di~ respeito i1 oferta de emprego c contribuindo para uma maior
conccntruçào du rcndu, pcrmunccendo, contudo, umu buixn pro·

dutividadc, dado o carúter extensivo que prepondera nu criação dos
rebanhos, que utili~u grandes áreas de pastagens.
Tuis flllorcs levam o Governo u concluir que a tecnificuçilo da
ugriculturu c u elcvaçilo dos níveis sociais da população rural
somente poucri\o ser ulcunçudas utraví:s de profundas roformulações
nu cstruturu fundil~riu c nu orgunizaçào dos fatores de produção disponlvcis,
Quuato uo Sctor lndustriul, emboru considerado pelos
cconomistns como ULJuclc que tem muis condiçõcs de dinumizur o

upurclho produtivo· de quulquer sistema cconom1co, em Sergipe,

apresentou-se nas últimas duas décadas com fortes tendências declinantes: de 18,6% de participação nu formação du Repda Interna no
ano de 1950, passou a I0,8% cm 1960, decrescendo ainda mais em
1967, quando o percentual atingiu a apenas 6,4%, o que demonstrou
a incapacidade do sctor de auto-expandir-se.
Vúrios fatores contribuíram para essa involução do sctor
industrial scrgipuno. Dentre eles, avulta u perda de dinamismo das
chamadas indústrias "tradicionais" (açúcar, tclxtil c do coco), grandes absorvedoras de mão-de-obra, porém de escasso dinamismo e
que representavam, segundo o censo industrial do IBGE, em 1970,
80% do .valor total da produção industrial, ·Por outro lado, a
estagnação dessas indústrias não estava sendo compensada pela
contribuição de novos investimentos industriais, Acrescente-se,
ainda,. o fato de nossas indústrias perderem sua capacidade de concorrência frente às indústrias de outras partes do País, possuidoras
de uma maior escala de produção e de um mais avançado nível de
tecnologia, além da ausência, em Sergipe, de um know-bow administrativo por parte dos empresários que atuam no setor, capaz de atender às exigências do progresso tecnológico. O empirismo ainda
predomina nu maioria das emprésas scrgipanas, principalmente no
que di~ respeito à sua orguni~ação, estrutura de funcionamento, e fragilidade do empresariado local, no· que concerne à efetivaçilo de
novos investimentos no Setor.
A identificação de tais deficiências e a conscientizaçào da
impraticabilidade do sistema prevelecentc, conduziram o Gove'rno do
Estado a uma nova política de industrialização, definindo para
Sergipe uma linha de ução com base nas tendências peculiares do próprio sistema cconômico, c nos objetivos do Governo Federal, cm
rehu;ão à regiilo nordestina.
Desta forma, cumpre assinalar que, novas e alvissareiras
·perspectivas se descortinam pura o crescimento do setor industrial
cm Sergipe. As descobertas de valiosos recursos minerais, a
implantação definitiva de uma infra-estrutura de apoio, na qual se
destaca o Distrito Industrial de Arucaju, que veio facilitar .aos
empresários locais c de outras partes do País a aquisição de áreas
dotadas dos insumos industriais básicos - água, energia c transporte fácil- aliada u uma ução govenumental agressiva, desenvolvida no sentido de promover a "arrancada" para a dinamização do
sctor, c ainda o estabelecimento de um sistema coerente de incentivos
liscais c linu!lcciros, somando-se aos incentivos proporcionados pelo
Governo Federal pura o Nordeste (Arts. 34 e 18 da SUDENE), alem
da prestação de ampla e diversificada assistclncia técnica às pequenas
t: médias empresas, sem dúvida que contribuirão, decisivamente, na
mudança de perspectivas com relação ao setor, inclusive estimulando
c fortalecendo o empresariado local, no que concerne à modernização cfou ampliação das suas unidades produtivas.
Existe, portanto, cm Sergipe, uma manifestação otimista de um
"renascer paru a indústria", port:m, havemos de reconhecer que o
processo de transformação da economia estadual está a depender,
fundumcntalmcnte, das possibilidudes de exploração e conseqUente
industriuli~ução dos imensos recursos minerais existentes no subsolo
scrgipuno, entre os quais se destacam os sais sódicas, potãssicos,
magnesiunos, o culcúrio, o múrmore, as argilas diversas, o petróh:o e
o gús natural.
Prospecções geológicas realizadus pela PETROBRÃS no inicio
da décudu dos unos 60 indicaram, cm Sergipe, mais purticularmente,
no Município de Carmópolis, a existência de uma das mais valiosas
rcscrvus de evuporitos do mundo, considerando-se sua composição,
sua estrutégicu locnlizuçUo e seus variados compOnentes, avaliadas
em:
- silvinitu (suis de potássio) -450 milhões de toneladas;
- curnulitu (cloreto de potássio)- 12,9 bilhões de toneladas;
- taquidritu (compostos de suis mugnesiunos e potússicos) 4,5 hilhõcs de toncludus;
-sul-gema (cloreto de sódio)- 20 bilhões de toneladas.
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Departamento Nacional de Produção Mmeral (D~PMl •. •·. ten o cm
vista a magnitude desses minerais par.• a_cconom>a braStlt~ra •. o
vcrno Federal delimitou u úreu deposultr>a e trouxe para SI a t~cum
bência de definir a exploração das jazidas, colocando, atr:_ves do
Decreto n• 61.137, de agosto de 1967, a área como sendo de Rcser·
va N acion:.d~·.
Os anos seguintes, foram dedicados ao apro~un?amento das pes·
qui~u~ pelo Governo Central, atravi:s da crtaçao do chamado
· "P n>Jeto
· potass
• ·, 0 .. e sob os auspícios do Governo Estadual, foram
realizados os necessários estudos ~i:cnicos, ~I>Jettv~ndo dcmo~strar a
viabilidade econômica do uprovcttamento tndustnal dessas nquezas
lmineruis.
.
. .
,
Após o tórmino dos trabalhos técnicos do "Projeto Potàsslo' ,
foi aberta concorrência internacional para a exploração e
beneficiamento daqu~le mineral, por in'tciat'tva do Ministi:rio das
Minas e Energia, a primeira delas realizada em 1971, que foi
posteriormente anulada. A segunda, em 1972,'foi ganha pela Kalium
Mineração S/A. ernpresasubsidiúria do Grupo Lume, única concor·
rente e que nüo possuiu tradiçlio no campo da mineração e de duvido·
sa capacidade para a exploração de tão grandiosas e complexas
jazidas, o que veio posteriormente a se comprovar, como i: do
conhecimento público.
Realmente, o Grupo Lume que nascera explorando o ramo
imobiliário, sob o consenso geral, era uma firma considerada
incapaz, p!lra trabalho de tal magnitude, princípalmcnte pela sua
<!tuaçiio pouco convincente no campo empresarial, onde tencionava
se firmar como um poderoso conglomerado, estendendo seus tenlâ·
cu los cm várias atívidades e empreendimentos vultosos.
·Mesmo assim a "CPRM" resolveu pelo seu então Presidente,
ussinm, no dia 20 de dezembro de 1972, o pernicioso contrato com a
Kali um Mineração S/ A, cr'tando desta forma, um problema de
conseqUências desastrosas pura a exploração do nosso potássio e
para os interesseS nacionais.
Por outro lado, cm virtude da niio concessão de uma área de
exploração à Companhin. Nacional de Âlcalis, que tencionava
impluntar uma unidade industrial para a prçduçilo de barrilha •1!\.
Sergipe, teve .ssa empresa os seus .Planos frustrados, exatamente pela
I falta de segurança quanto ao fornecimento de mati:ria-prima básica
: - 0 sal-gema,já que os sais sodicos encontram-se na 1\rea de conccs·
são da Kalium.
.
O Estado de Sergipe e a própria Naçilo Brasileira tõm seus
interesses econômicos prejudicados pela atual legislação a respeito
[da.. xploraçiio do nosso subs'o!o, m~is especi~camente,? ~ódigo de
Mmas cm v>gor, o qual permtte, se;u concedtda prefereneta a uma
pessoa tisica ou jurfdíca, sem prévia comprovação da sua capacidade
ti:cnica • nnanccira, pesquisa de riquezas minerais, desde que o
requerente seja o primeiro a habilitar-se perante o Departamento
Nacional da Produção (DNPM), muito embora nem sempre possua
Icondições nem intenção de ofctivanÍente promover n sua exploraçiio
e aproveitamento industrial.
O alli'Ovcitumento do gás natural da plataforma continentul e a
industriuli'lllçio do potássio scrgipano, resultarão em maior dinamis·
mo purn u economia estadual, contribuindo decisivamente pura a
:redução das onormos dispuridades regionais prevalecentes e uo mes•
mo tempo rcviutlizar o mercado interno nacional. Desta forma, a
indústriu de fertilizantes, robustecida com as unidades de Amónia e
ltJréiu previstus para o Estado, acompanhado de unidades de gusoli·

00:

9

•

•

'na nutural c GLr, fará chegar u~ campo ~s msumos básicos tão
ncccssúrios uu aumento du produdvidude agrícola, o que concorrerí1
pnru um~:nhmr a pronunciada disparidude de níveis de rendn entre os

ussufaríados do seLar primário com relação aos que utuam nos
·dcmuís selares da economia scrgipana.
b Estado de Sergipe, pelo seu subsolo privilegiado está fadado a
servir de base a um complexo industrial, de grande magnitude,
· histrcado nos Seguintes c positivos aspectos:
1 - o ab~oluto êxito da exploração petrol!fera;
2 - a grande potencialidade em gás natural da plataforma
contincntul explorada pela PETROBRÁS;
3 - suus dcvcrsificadas e imensas riquezas snlífcras;
4 - as condições ultamente favoráveis da exploração de suas
reservas minerais (petróleo, gás natural, carnalita, silvinita, sal-gc.'
ma, tuquidtilu e calcário), com localização privilegiada c concentra·
dos em pequena área próxima ao litoral, dispondo a infra-estrutura
oconômicu c nus vizinhanças de um grande centro urbano.
Podemos, por conseguinte, afirmar categoricamente que a
'implantação em Sergipe do chamado "complexo mineralpctroquímico", levando-se em conta o caráter germinativo das indústrias química c petroquímica, criará uni. impacto muito grande n~
economia do Estudo e da própria Nação Brasileira, ampliando as
relações intersetoriais imprescindivcis ao desenvolvimento, gerando
empregos, aumentando a renda e elevando a receita pública, atravi:s
do crescimento natural dos tributos, dando-lhe condições de atender,
cm maior escala, aos anseios sociais da comunidade sergipana,
mdhorundo a ,qualidade de vida" de seus habitantes.
Oestu forma, havemos de roconhocer, hoje mais do que nunca,
que a exploração industrial das nossas riquezas mine~ais estão a
·deponder das decisões tomadas nu esfera do Governo da União, seja
do ponto de vislu político ou do ponto de vista tí:cnico-cconômico,
Há, contudo, urgência no aproveitamento integral dessas estratêgicas riquezas, principalmente agora, quando o Governo Federal, vem
' se cmpt:nhundo cm solucionar 9s macroproblcmas nacionais, como

os desequilíbrios do comércio exterior, a baixa produtividade agrícola c as disparidades regionais, todos eles correlacionados dirctamente com o aproveitamento dos nossos minérios,
Senhores Oficiais e Estagiários da Escola Superior de Guerra,
Infelizmente, neste momento, somos levados a admitir que,
malgrudo todos os nossos argumentos, irrefutâveís \cenicamente, de
concreto mosmo, o que existe í: a definição da implantação de uma
planta de Amónia e Uré:ia e outra de Gasolina Natural e GLP em território sergipano, mediante a utilização das reservas do gás natural
existentes. Para nós sergipanos isso í: muito pouco.
l'l fora de dúvida que Sergipe, se exploradas racionalmente e de
forma integrada suas riquezas minerais, tcrâ de se constituir,
forçosamente, no grande centro da indústria qulmica brasileira, dada
as condições excepcionais que apresenta neste particular.
Que Deus ilumine os homens que compõem a superestrutura.
política dessa nossa querida Pátria. Que o lnclíto Presidente Ociscl e
seus assessores definam no mais curto espaço de tempo possível o
destino reservado n Sergipe pela sua natural vocação económica: a
industrialização dos seus recursos minerais,
O Setor Ser•iços
A respeito do setor de prostaçiio de serviços, sua purticipnçilo na
formuçilo da Renda Interna é bastante representativa da própria
estrutura econõmica do Estado, pois em 1969 apresentou um percen·
tual de 52,H%, o setor da economia sergipuna que apresenta maior
purticipuçuo relativa, Os subse\orcs Comi:rcio (32,2%), Governo
(18,6%) e Intermediários Financeiros (11,8%) se constituem as
utividudes mais relevantes c, por isso mesmo, cm condições de
untpurur os efeitos de uma passivei crise estrutural da economia.
Dentro do quadro sócio-económico do Estudo, o Sctor Tcrcillrio, atruvós, principalmente, das atividades do Governo e dos !nter·
modiários Financeiros, ull:m do Comércio, vem se destacando pelo
nlvcl de absorção da mão-dc.-obru do setor secundário, que nilo
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-533·absorve todo o contingente p~pulacional que 'emigra do campo para
u cidade, em busca de melhores dias.
"
Todavia, apesar da sua representatividade, o Setor Terciário
upresenta·se de forma hipertrofiada, Podemos chamar a atenção,
pura o grande número de "desempregados disfarçados" c
"subempregados" urbunos que proliferam, cada vez cm maior
número, pelus ruas da Capital c principais Cidades do interior. Esse
fenômeno de ordem estrutural, bem atesta a elevada taxa de
incapacidade por parte de grande parcela da população que vive
economicamente marginalizada, bem como, sob o ponto de vista glo·
bal, o pouco dinumismo do sistema econômico estadual, problema
esse que muito vem preocupando o aluai Governo do Estado, cujas
vistus se voltum para os aspectos sociais do desenvolvimento.
Educaçio
Com buse nos. dados contidos no diagnóstico da economia
sergipanu detectados no "Plano Quadrienal do Governo", elaborado
pelo CONDESE e, não obstante o esforço empreendido nos últimos
anos pelo Poder Público Estadual, o sistema educacional de Sergipe
<fitá longe, tanto quantitativa como qualitativamente, como aliás
Ocorre na maioria dos Estados nordestinos, de .fornecer os serviços
educacionais ao nível das ne•cssidades reais da população, devido a
uma sí:rie de fatores, dentre os quais, vale destacar:
a) o baixo nível de quàliflcação 'pedagógica da maioria dos pro·
fessores que compõem a rede estadual;
Em 1973, apenas 43% dos professores que ministravam o curso
do 1• Grau possuíam formação pedagógica.
b) o baixo nível de remuneração do Magistério Público,
dificultando o recrutamento de pessoal devidamente habilitado e a
rilunutençào dos mais capazes, bem como, de conseguir-se a motivação vocacional pura o ensino, notada mente para o interior do estado;
e) apenas 70% da população escolarizâvcl freqUenta a rede csco·
lar:
. d) existe um índice bastante elevado de evasão escolar,
pri~cipalmente nu zona rural do Estado;
e) não existe um pluncjumento sistemático e racional no que diz
respeito à construção de escolas públicas c sua localização;
f) prevalece um elevado índice de ociosidade das salas de au:a,
cm áreas de maior concentração demográfica.
Por outro ludo, a demanda por educação continua crescendo
vertiginosamente. O total de alunos matriculados no ensino do I•
Grau elevou-se de 104 mil em 1967, para 174 mil em 19~3.
apresentando assim, um crescimento médio anual em torno de 9,6%.
Existem funcionando 3.372 salas de aula, das quais 53% localiza·
das na zona urbana e 47% na zona' rural, com uma média de 50
alunos por sala.
Quanto ao ensino do 2• Grau, a taxa de matricula vem crcsccn·
do à razão de 20% ao ano. Em 1967, o total de iilunos matriculados
no 2• Grau atingia. 4.438; em 1973, este número elevou-se para
10.601. Desse total, 79% estão localizados em Aracaju e o restante
distribuídos cm apenas lO cidades do interior.
O custo médio anual por aluno está em torno de CrS 600,00,
Os serviços. educacionais, sob a égide do Poder Público em
Sergipe, receberão atenção especial no decorrer dos próximos quatro
anos. Com a impluntação definitiva d~ Reforma do Ensino, o Govcr·
no promoverá u sua melhoria quantitativa e.também qualitativa com
o uperfeiçoamento do professorado, sempre objetivundo' toda a
populução escolurizável, levando-se em considecação, particularmen·
te, u educação de udultos, através da Intensificação do ensino supleti·
vo.
A atual estrutura da Secretaria de Educação e Cultura do ,
Estudo de Sergipe foi aprovada em fevereiro de 1971 c foi resultante
da rcformu uâministrutivu implantada nos diversos órgãos da públi·
cu udministraçilo estadual. Em que pese a mencionada reforma ter
caminhado puralelumcnte com o Projeto de Lei Federal n• 5.692, que.
prcconizu u rcformu do·ensino no Pars, sentc·sc já u necessidade de
umu rcvisUo dn sua estrutura udministrut.ivu, com vistas a uma

melhor definição de competências c responsabilidades dos diversos
programas e atividades, os quais vêm funcionando,·de modo geral,
de forma autónoma e desarticulada com os demais Órgãos, gerando,
cm conseqOéncia, indefinições nas relações hierárquicas c, principal·
mente, naquelas de natureza funcional.
Fnz-se necessário, portanto, em primeiro lugar, dotar a Secreta·
ria de Educaçuo e Cultura de um novo modelo de estrutura orga·
nizacional que lhe permita, dentro dos modernos principias da divi·
são do trabulho, uma melhor coordenação, homogeneidade e desccn·
trulização administrativa, a fim de realizar, com mais eficiência as
. utividadcs que se encontram sob sua égide.
Saúde Pública
A deficiência de estatfsticas vitais, c mesmo a falibilidade das
existentes, não permitem que se trace um perfil rcalfstico das condições da população sergipana.
Os indicadores abaixo comprovam serem bastante precárias as
condições sanitárias do Estado de Sergipe, concorrendo, para tanto,
a ausência de uma cfetiva integração das atividades desenvolvidas
pelos diversos órgãos que atuam no Sctor.
Numero de mí:dicos por habitantes:
Geral: I mí:dico para cada 2.900 habitantes:
Caplial: I médico pura cada 760 habitantes;
Interior: I mí:dico pura cada 16.420 habitantes.
Número de leitos por habitantes:
I leito para cada 531 habitantes.
rndice de mortalidade geral:
7,3 por mil habitantes.
Mortalidade Infantil:
37,8 por mil nascidos vivos (Indico baixo por terem sido COO•
·,siderados apenas os óbitos afestados), ·
De acordo com as informações fornecidas pelo Conselho
Regional de Medicina, existem atualmente exercendo suas atividades
profissionais em Sergipe, 351 médicos. Em 1972, o total desses
profissionais era de apenas 237, registrando-se, portanto, um
incremento de 50% em apenas 3 anos. Todavia, cumpre assinalar a
grande concentração de mí:dicos na Capital do Estado, abrangendo
cerca de 82%, destacando-se o fato negativo de apenas 21 das 74
cidades scrgipunus contarem com esses profissionais,
Os hospitais das sedes municipais do Interior do Estado normalmente funcionam com elevada capacidade ociosa c grande prcearie·
dade em termos de equipamentos, medicamentos e recursos huma·
nos.
No setor do abastecimento de âgua registrou-se uma melhoria
substancial. Com efeito, cm Sergipe, de 1965 a 1974, a população
servida com água encanada cresceu em 134,9%. Atualmcntc, 52 sedes
municipais já possuem tal beneficio, correspondendo a 70,2% da
população total do Estudo.
Ainda quanto ao problema do saneamento básico, apenas 7%
da população de Arucaju i: servida por esgotos sanitários. A falta de
tu I benefício atinge praticamente toda a população sergipana.
Vale ressaltar aqui a atuação da Fundação SESP, cuja clastici·
dude do número das suas Unidades Médicas beneficia cidades do ln·
'terior do Estudo, bem como o esforço da Secretaria de Saúde, no
;entido ·de reforçar o trabalho árduo. e difTcil de interiorizar a
nicdicinu.
Habitação
A' indústria de construção civil em Sergipe tem se afigurado,
como uliás em todo Território Brasileiro, como uma das principais
rcsponst\veis pela absorção de grundc parte da mão·dC·obra liberada
. por outros se tores.
Segundo os resultndos do censo de 1970, o aumento do número
de hubituçõcs foi superior uo crescimento da população: 30%
duqucln puru 20% desta. Apesar disso, silo visfveis os estran·
guhunentos existentes nest~ setor.

·- 534O total de domicílios propriamente ditos, correspondin, cm
1970, a 212.383 prédios, sendo 96.034 situados na zoou urbunn e
I 16.349 na zona rural. Quanto as instuluções existentes, 72% não
possuem iluminuçuo eli:trica, 85% estilo desprovidos de úgun encana·
d<i e 74% não dispõem de qualquer tipo de instalação snnitúriu.
Desse totul, uproximadumcnte 50% caracterizavam-se como de
~aixas condições de habitabilidade: possuíam puredcs de tuipu não
revestida e pisos de barro. O maior predomínio desse tipo de habi·
taçuo localiza-se, naturalmente, na zona rurul (80%).
Não obstante os incentivos do Governo Federal, atruvés do Bnn·
co Nacional da Habitaçuo, com relação ao sctor do construção civil c
o esforço do Governo estadual' através do COHAB, o deOcít hubita·
cional que existe no Estudo de Sergipe é ainda enorme. Para se ter
uma idéia, basta que tomcm~s os dados da zona urbana onde o pro·
blcma social parece ser mais grave, por saltar aos olhos do observa·
dor:
I) Sob os aspectos da segurança, higiene e condições sanitárias,
23 mil unidades estariam sem condições de habitubilidade.
2) Se estimássemos uma taxa de 10% para repor o utunl "este·
que"' de habitações de alvenariu (cerca de 82 mil), ter·se-in que admi·
Li r ser necessária a construção de 8.200 novas residêncius.
À luz dos dados coletados, pode-se facilmente constutar, a gros·
so modo, existir em Sergipe um deOclt quantitutivo acumulado de,
pelo menos, 31.200 unidades habitacionais.
O problema da habitdçiio parece tornar-se ainda muis grave
devido ao baixo nível de renda de grande parte da população que
niio tt:m condições de arcar com os ânus decorrentes do Sistema
Financeiro do Hubitaçiio do País, deixando, por conseguinte, de ter
acesso ii casa própria. Por outro lado se constata estar huvendo uma
evolução crescente no processo de urbanização do Estado. Tal
urbunizução, sem uma resposta no mesmo nível com relação à
criação de empregos, aumenta mais a miséria, porque novos
contingentes populaCionais passam a "engrossar" o submundo das
fuvelas urbanas.

aumenta o denclt do orçamento corrente do Estado. Somente,
como exemplo, cada cruzeiro investido em saúde ou educação,
requer CrS I ,50 u CrS 2,00 para manutenção do investimento
efotivado. Assim, a capacidade de investir do Governo cstã direta·
mente relacionada com a disponibilidade dos recursos financeiros
que possa dispor pura as despesas correntes, cujo crescimento é mais
que proporcional ao das despesas de investimento.

Co~erno

Metas Setorlals

O nível de açiio do Poder Público na economia sergipana está
diretumente vinculado ao volume de recursos financeiros de que
dispõe, mostrando-se bastante limitada em função do nível de depen·
dência do Poder Central, que mantém sob o seu controle o poder de
decisão sobre os instrumentos de política económica, financeira c
creditícia, como também cm razão da soma de recursos que transfere
ao Estudo (atualmente mais de 60% da receita orçamentária).
O crescimento médio real da receita global do Estado nos últi·
mos cinco anos foi de 17% ao ano. Este crescimento tem sido
innuenciado pela crescente transferência de recurscs do Governo
Federal, cuja taxa anual aproximou-se de 22% no mesmo período.
Observa-se que a cada ano que passa, maior é a dependência do
Estudo com relaçi1o aos recursos do Governo Federal, decorrente
das debilidades do sistema de arrecadação interno, e do pouco
dinumismo da economia estadual e em conseqUência o crescimento
dos recursos próprios tem apresentado apenas uma taxa média real
cn1 torno de 12%.
O Imposto de Circulação de Mercudorius (!CM) pnrticipa na
formação du receita estadual com 90% das receitas próprias e apenas
37% du receita total. O seu crescimento tem girado em torno de
13.5% uo uno.
Dos tributos federais arrecadados no Estado de Sergipe
merecem destaque apenas o Imposto de Renda e o Imposto Sobre
Produtos Industrializados (I PI) que, cm conjunto, correspondem a
H5% du receitt1 urrccududu cm Sergipe.
Quanto !1 utilização dos recursos arrecadados, as receitas
próprias do Estudo cobrem, uponas, '40% dos seus gastos correntes,
sendo, portunto, o Governo Estaduul incapaz de custear o funcionamr.:nto du sun própriumliquinu udministrutivu.
Como a cupucidudc de· investimento tende u crescer em func;;ilo
das vinculações dus receitas de trunsfcrêncin, 11 cada uno: que passa

Sintese da Proaramaçilo do Governo para
O Quadrlênlo 1976/1979
A ação do Governo nos próximos 4 anos se apoiarã cstratcgi·
camentc cm objetivos realísticos, nas ãrcas económica c social,
estando orientada para atingir as seguintes metas gerais:
I -Intensificar a integração do Estado de Sergipe no processo
de desenvolvimento do Nordeste c do País, a partir tlc uma politica
desenvolvimcntista .capaz de expandir a participação relativa da
economia estadual, pelo crescimento do seu Produto Interno;
I I -Aumento da eficiência dos sctorcs económicos c sociais e a
conseqUente elevação das taxas de crescimento, mediante a
racionalização dos investimentos governamentais, tornando . o
processo de desenvolvimento auto·sustentâvcl;
I li- Garantia ao longo do processo de evolução económica, de
uma crescente melhoria na "qualidade da vida" da populaÇão, .n fim
de que os frutos do progresso venham a alcançar a todos seus habi·
tantes.
Dentro do tais' objetivos que constituem a filosofia do Governo,
merecerá preocupação prioritária a redução dos índices de pobreza e
subnutrição de determinadas faixas da população, sincronizando
com os objetivos do desenvolvimento integrado participativo.
Na área económica a ução do Governo visarã a aceleração do
processo do crescimento, condicionando novas oportunidades de
empregos e promovendo o soerguimento dos setorcs reprodutivos da'
economia: indústria e agropecuária.

I -Transportes
O Programa Rodoviário a ser cumprido em Sergipe até 1979,
prevê a construção de 580 km de rodovias, sendo 103 km
pavimentadas. Dos projetas específicos do Sctor Tránsportes, desta·
ca-se a construçiio, pelo Governo Federal, do Porto de Aracaju, com
investimento estimado em CrS 500 milhões c que virâ incentivar o
aumento da produção interna e exportação de produtos agrícolas c
industriais, além do escoamento dos produtos químicos c
petroquímicos.
Para a implantação das indústrias química c petroquímica que
irão aprovei tur os recursos minerais do subsolo sergipano, o Porto
de Aracuju aparece como uma obra da maior rcl~vãncia e altamente
prioritúria como infra-estruturu básica para o escoamento da produçilo aqui gerada, eliminando-se definitivamente o secular circulo vi·
cioso que sempre obstucularizou o desenvolvimento de Sergipe: "não
tem Porto porque niio tem o que exportar, não exporta porque não
lc:m Porlo .....
Consideru-sc prioritária u construção e pavimentação da rodo·
viu com destinou futura hidrclétricu de Xingó e a execução de amplo
programa de rodovias alimentadoras da produção (estradas vicinais)
dentro du politica de transportes que o Governo Federal vem cstimu·
lundo.
2- Suneumcnto Básico
O progrumu de Suneamento Básico contempla para o quadriê·
nio recursos nnuuceiros no montunte de CrS 250 milhões, dos quais
65,2% scrilo uplicudos nu implantação de Sistemas de Esgotos Suni·
túrios c os rcstuntes 34,8% em Abastecimento/Tratamento de Água.
l'rové-sc que até 1979 todus as sedes municipais do Estudo terão água
cncanudu cus cidades de Aracuju, Propriá, Estância, ltabaianu c La.
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61,3% du população urbana estuduul cm 1980.
3 -·Comunicações
No programa de Telecomunicações pura o Estado de Sergipe,
estima-seu impluntução de 18.100 terminais tclcfônicos até 1979.
Neste pcríod~, serão investidos cerca de Cr$ 214 milhões, sendo
48,1% desses recursos provenientes da TELEBRÁS e da própria
TELERGIPE.
Até 1979 estarão implantados os serviços tclefônicos cm 37 cidades sergipunas, sendo que, cm Aracaju, Propriá, Ita baiana, Lagarto e
Estância prevê-se a montagem do sistema DDD, onde. se
constituirão ce~tros de comunicações pura cidades periféricas.

ciulmcnlc, ii pequena c média empresa industrial c da Companhia de
Desenvolvimento Industrial (CODISE) que exccutarlt a politica de
industrialização do Estudo.
A propósito ainda do aproveitamento dos nossos recursos mine·
ruis, esperamos que o deslocamento para o Rio Grande do Norte do
projeto da Usina de Barrilha anteriormente definido para Sergipe
não signifique u preterição deste nosso Estado, cujas vantagens locacionais não são igualadas por nenhuma outra área do Pais, como
assinalou o falecido ex-Presidente da Companhia Nacional de Álca·
lis, general Edmundo Orlandini, ao referir-se à escolha desta Unidade da Federação pura u expansão du produção de barril ha no Nordeste, utirmando enfaticamente o seguinte:

'"As fontes naturais de supri1ucnto de matérias-primas
quantitativamente e qualitativamente excelentes; a possibili·
dudc de fáceis e curtas interligações ferro, rodo c hidroviârio
dc!;sas fontes com a usina; a existência de gás natural; a vizinhança de um centro urbano; a proximidade oceânica para
escoamento dos produtos, tudo isso reunido numa área cir..
cular com 20 km de raio, augura, evidentemente, a eleição
dessa área como estrategicamente recomendada para a
implantação de um complexo industrial de barrilha de
grunde envergadura."

4- Agro pecuária
O Selo r Primário da economia sergipana 'receberá da a tua! administração governamental as maiores atenções. Está prevista a apli·
cação de recursos no montante de Cr$ 7S6 milhões que serão car·
rcados ·para programas compatíveis com u vocação natural do terri·
tório sergipano c a própria disponibilidade dos fatores de produção.
Cooperativismo, Pesquisas Agrícolas, Extensão Rural, Crédito
Orientado, Defesa Sanitária, Promoção Animal, Comercialização e
Abastecimento c Mecanização Agrícola são alguns dos principais
programas a serem contemplados com aplicações maciças de recursos.
Pretende-se construir no meio rural uma estrutura de produção
pluncjadu e ajustada às condições estaduais, objetivàndo-sc o aumento da oferta de produtos agrícolas c perseguindo-se a eliminação
dos deftclts da oferta de gêneros alimentícios c' de matérias-primas
com a incorporação de novas tecnologias c conseqUente elevação dos
níveis de produtividade, assistindo-se tecnicamente as pequenas c
médias propriedades através da ANCÀR-SE, cabendo à COMASE a
promoção dos grandes projetas agro pecuários.
Um programa que merece destaque especial no Sctor Primário é
o de Saúde Animal; u ser iniciado dentro de poucos dias pela Superin·
tendência du Agricultura e Produção (DUDAP), cm Convênio com
o Ministério da Agricultura.
Objetivundo o aumento da produção leiteira c da carne, pro·
curur-sc-á melhorar o estado sanitário geral do rebanho bovino scrgiouno, por meio da imunização cm massa e sistemática, do controle
da difusão da enfermidade c pelo combate à brucelose através a
imunizução de bezerros,
Tui pro,grumu, cnscjarll não apenas a melhoria da produtividade
do rebanho bovino, como também resultarll num aumento substan·
ciul do retorno dos investimentos realizados na pecullriu em menores
prazos e como conseqUência, maior estímulo na melhoria quantita·
tivu e qualitativa dos plantéis.
Serão aplicados cerca de Cr$ 34 milhões no referido programa.
Ainda no corrente uno o Governo do Estudo investirá mais
cinco milhões Je cruzeiros na intensificação do programa de mecanização agrícola a cargo du COMASE
Estudos de zoneumento ugrfcolu c de des~nvolvimento inte·
grudo de várias áreas, entre us quu.is se destaca o Vale do Japaratuba,
serõo realizados com o fim de inseri-los no POLONORDESTE.
S- Indústria

A programação industrial no perlodo abrangido pelo Plano do
Governo deverá envolver recursos estimados cm CrS I bilhão e 724
milhões. A uplicuçilo de tais recursos obedccorá a critérios eslubclccidos cm função da gamu de necessidade de cada progrumu,
destacando-se os seguintes como os mais importantes: Estudos e
Pcs<1uisus, Assistência Técnica, Implantação de Distritos e Áreas ln·
dustriuis c Incentivos Fiscais c Financeiros à Pequena e Média
Empresa.
O programa de AsSistência Industrial deverlt ser consolidado
através du atuuçõo do Centro de Assistência Gerencial (CEAG),
socicdudc·civil sem fins lucrativos, que seril criada pum atender, cspe·

Recentes estudos técnicos realizados pelo Governo do Estudo,
atravi:s do Conselho do Desenvolvimento de Sergipe (CONDESE),
demonstram a viabilidade eco.nômica da implantação, cm Sergipe,
de um complexo industrial com base no aproveitamento das suas
r.iquczas minerais, para a produção de:
I. llarrilha

................. ..
Potássio ................... .
Soda cúustica .............. .
Cloro ..................... .
Cloreto de Sódio ........... .
6. Cimento .................. .
7. Magnésio metálico .......... .
8. Amônia .................... .
9. Uréiu ..................... .
10. P.V.C ................... ..
11. Metunos cloradas .......... .
2.
3.
4.
S.

400.000 tonjano
1.000.000 tonjano
200.000 tonjano
210.000tonfano
2.000.000 tonjano
1.000.000 tonjano
SO.OOO tonjano
300.000 tonjano
300.000 tonjano
80.000 tonjano
40.000 tonfano

A soma dos investimentos correspondentes à implantação das
unidades de produção acima delineadas são estimadas em cerca de
SOO milhões de dólares, o que dú uma idéia da magnitude e do
impacto que criará para a economia regional e estadual tais
empreendimentos.
Outrus importantes indústrias estão sendo projctudas ou estão
cm fase de implantação no Distrito Industrial de Aracaju e em outras
C1rcus apropriadas no Estudo.
6-TURISMO
O progrnmu turístico de Sergipe prevê aplicação de recursos da
ordem de Cr$ 149 milhões e visará basicamente o seguinte:
a - Dotar o Estado de Sergipe de uma infra-estrutura hoteleira,
visundo utcnder ao turismo receptivo;
b- Urbuniwçiio da orla marítima com a rcgulartzução dos torre·
nos dt: marinha ~: bares c restaurantes existentes, bem como a
mclhoriu dos acessos ils demais'pruius do Estado;
é - Estudos, objetivando u implantação de pólos c centros de
lllrllçiio, principalmente em ltreus servidas por estradas
puvimenludas;
d • lnstulnçilo de um centro de turismo em Aracuju, pura
cxpusiçôcs urtísticns e comcrcializuçilo de produtos artesnnuis da
culinilrin scrgipnnu, bem como apresentação de grupos folclóricos e
urtísticos como novus opções aos turiStas, oriundos de outras regiões;
c- Rcstnumçiio do putrimônio histórico de Sergipe, objetivando
''desenvolvimento cultural e nrtlstico do Estudo.
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A assistência c incentivo ao Artesanato também scrâ objcto da
maior atenção do Governo dentro da sua programação até 1979,
devendo-se aplicur recursos no montante de CrS 3 milhões.
A!iiosofia básica a ser seguida nesta área serã a de colocar as ati·
vidadcs artesanais, que absorvem considerável parcela da mão-de·
obru ocupuda no Estado, como fonte ponderável de renda, dando·
lhe um sentido cconômico e social, sem perder de vista·as suas caracl.erísticus sócio-culturuis.
B-Cl~NCIA

E TECNOLOGIA

A atuuçào nesta área, far-se-á estritamente em consonância com
as diretrizes gerais do desenvolvimento já prospectadas c acolhidas
pura o Estado c cujas linhas de ução se subordinam ao próprio
processo de desenvolvimento regional que se encontra sob a égide da
SUDENE.
~nfase especial será dada à montagem de um Sistema Estadual
· de Tecnologia, com a finalidade de racionalizar o uso dos recursos
financeiros c técnicos, mormente no que diz respeito à realização de
pesquisa e a difusão do conhecimento científico.
·
Dentro dessa concepção avulta a modernização c fortalccimcn·
to do Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergipe (ITPS) pura
atender aos reclamos crescentes da agricultura scrgipuna, dotando-o,
dentre outros, de um moderno laboratório para análise de solos.
Deverão ser aplicados no referido programa durante o quadriénio
1976/1979, recursos da ordem de CrS 55 milhões.

9- SETORES SOCIAIS
9.I - Educaçio
Devido à grande magnitude e complexidade deste importante
sctor social, considerndo prioritário pelo atual Governo do Estado, a
composição dos programas está assentada cm 41 projetas e
atividades, cujos objctivos primordiais são os seguintes:
1-Implantar e implementar a Reforma do Ensino em nivel de
I" e 2\ graus:
11 - Promover maior número de vagas à população escolar
compreendida na faixa etária dos 7 aos 14 anos, minimizando o
deficit de atendimento;
III -Capacitar recursos humanos no sentido .de garantir a .
melhoria da produtividade do ensino;
IV- Corrigir a distorção idadefsí:rie, através da organização
du matrícula e controle dos fenômenos que interferem no estrangula·
menta do nuxo:
V- Dinamizar um sistema de plancjamento capaz de definir,
rucionalizar e estabelecer prioridades de atividades, a fim de se alcançur melhor produtividade dos planos e programas educacionais desenvolvidos no Estudo;
VI- Oportunizar maior atendimento à população escolar fora

151 milhões, Desses recursos, mais de 50% scruo aplicados cm
prcvcnçilo de suúdc.
O progruma de Saúde Pública cm Sergipe, no próximo quadriê:·
nio, resume-se nos seguintes objetivos básicos:
I- Elcvaçilo dos padrões sanitários du população, através de
um maior controle da qunlidude de produtos agropccuários de largo
consumo;

11 - Proporcionar a mais ampla assist;,ncia médica às
populações de mais baixos nivcis de renda, sobretudo no interior do
·Estado c, prioritariamente aos gt:upos etários mais vulneráveis;
III .:... Racionalização nu execuçuo das atividades de saúde no
Estudo, através de sua descentralização, e a partir de uma melhor uti·.
lização das estruturas e serviços médicos existentes no espaço ierri· ·
wri~.
·
No que diz respeito à assistência médico-hospitalar
especializada, a programação prevê a implantação de uma unidade
hospitulur para doentes mentais crõnicos, reduzindo, dessa forma, a
sobrecarga da única Cllnica do Governo em funcionamento nesta especialização-' A Clínica Psiquiátrica Adauto Botelho.

9.3- Habltaçio Popular
O programa habitacional a ser desenvolvido no próximo qua·
drii:nio atingirá o montante de recursos da ordem de CrS 153 mi·
lhões. Deste total, 77,3% serão aplicados em construção, reforma e
ampliação de moradias e em financiamentos para lotes urbanizados;
17,8%·se destinará à infra-estrutura urbanistica e 4,9% investidos nos
equipamentos comunitários. Prevê-se, por outro lado, a edificação
de4.000 novas resídências,tipo popular.
Em síntese, pretende o Governo, com relação a esse importante
sctor social:
I - Propiciar casa própria às populações de mais baixas rendas;
11- Reduzir o deficit habitacional em Sergipe;
III - Reduzir o número de moradias sem condições de habitabilidade.
9;4- Justiça e Açio Social

1

Os programas de Justiça e Ação Social previstos para
absorverem cerca de CrS 213 milhões até 1979. Ncsta.área, os
objctivos estarão voltados para duas perspectivas básicas:
I - Recuperação e reintegração de grupos sociais
marginalizados na sociedade;
11 - Recuperação e reintegração de sentenciados na sociedade,
pela modernização do Sistema Penitenciário do Estado;
·
III- Integração comunitária através de treinamento
profissionalizante, terapia ocupacional do menor, do mendigo, do
velho, dos grupos favelados c outras faixas de população marginalizudas;
IV - Prestar à sociedade os múltiplos serviços decorrentes do .
julgamento dos fatos jurídicos, com a conseqUente aplicaçuo das
Leis.

da fuixu etária rcgulur;

VIl- Capacitar recursos humanos, visando a melhoria .da
· produtividade do Ensino.
·
A preços de 1975, o custo dos programas educacionais atingirá,
até 1979, u cifra de Cr$ 933 milhões, representando tal montante
56,8%, mais du metade, portanto, das previsões estimadas para os
programas sociais. Do total dos recursos carreados para a Educação,
74.4% scrilo oriundos de fontes estaduais, 22,3% por conta ~o Minis·
tí:rio da Educação cos restantes 3,3% deveruo ser tomados a titulo de
operações de crédito.
·
Os ensinos do I• c 2• graus, objetos de nossa maior preocupa·
çilo, cngloburüo 77% dos recursos totais previstos pura o setor.
9.2.- Soddc Público
Os gustos.prcvistos com u cxccuçuo dos programas de Saúde Pú·
I,Jicu u curgo do Governo Estadual deverão alcançar u cifru dos CrS

9.5 - Defesa e Segurança

Os programas constantes da ârea de Defesa e Segurança somaruo,uté 1979,CrS 191 milhões.
Prevê-se puru cstu área a melhoria dos padrões operacionais do
policiumento civil e militar, bem como a modernização
administrutivu do Departamento Estadual do Trânsito (DETRAN).
Com relação a esse importante programa, pretende o Governo
alcançar:
I - Promover a prestação de serviços de defesa c segurança à
comunidudc scrgipana, elevando o nlvel de eficiência dos serviços
sob rcsponsabilidude du Secreta riu de Segurança Pública;
li - Mclhoriu do sistcmu de trânsito, através do seu controle
ao pcrimctro urbuno, e dando melhores condições ao trâfego, pelo
clcvuçilo da capucidudc operacional do DETRAN.
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IHI zuna rural, j:.'1 trabulhu. O horário das escolas onciais impede a
frcqaênciu desses alunos. Eu, por exemplo, para citar o caso do norte .
llumincnsc, no Município de Cumpos, na época da sufru, onde todos
os tr:obalhudorcs têm o concurso da famllia, acimu de 6 unos e, às
vetes, uté menos, ptlis todos auxiliam no corte de cana, na safra, c na
cntrcssufru, na Iimpu e no plantio;
.. c)' no MOURA L a alfubctização i: feita cm tempo muito mais
reduzido (5 meses);
os ulfnbetiuodores, pcnalizudos pelo fato dus crianças não
Lerem onde ou como cstudur, muitas vezes, admitem sua presença,
embora haja recomendação do MOBRAL pura que tal não ocorra,
pois a prioridade é paru a faixa de IS u 35 anos.
Hil 5 milhões de crianças, na fuixu de 7 a 14 unos, sem escola no
País: caso não consigam matrícula, cspcrariio completar IS unos
O SR •. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) - Concedo a pula·
pura se tornarem clientes do MOBRAl .. Anualmcnte,SOO.OOO]ovcns
vra ao nobre Senudor Heitor Dius. (Pausa.)
. unalfahclos complt:tum IS anos no Brasil.
S. Ex• não está presente,
O MOBRAL não desviou recursos para o Programa de,
Concedo a paluvra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.)
Recuperação de EKcedentes, primeiro, porque não chegou a ser Jan·
S. Ex• não está presente.
çado; segundo, porque scrium pedidos recursos especiais para tal
Concedo a paluvra ao nobre Senador Vasconcelos Torres, por
experiência.
cessão do nobre Scnudor Otair Beckcr.
Contestado por apcnus alfabetizar, Jogo no início das suas ati vi·
O·SR. VÁ!:CONCELOS.TORRES (ARE;NA-Rio de Janeiro. dades, lançou o MOBRAL o Programa de Educação Integrada que,
Pronuncia o seguinte dlscur!O. Sem revlsio do orador.) - Sr. Pre- em 720 horus, oferece aprendizagem relativa às quatro I•s séries do
sidente, Srs. Senadores:
Fundamental. Tal curso foi reconhecido pelo Conselho Federal de
Na· semana passada, formulei questão de ordem relativa à Educação como supletivo correspondente aos quatro primeiros anos
(omissõo Parlamentar de lnquêrito, instaurada para apurar do ensino fundamental. Para cumprir a missão de atendimento à
assuntos relativos uo MOBRAL. Entendi c entendo que a Comissão cducaçilo continuada, outro objetivo, constante da lei que criou o
uuto-esvuziou-se porque, pelo que aprendi nestes trintu anos de MOBRAL, é criar programas culturais, profissionalizantes, sani··
mandato legislativo, de expcriênciu, um órgão sindicantc tem que. ter tários, etc,
um objcto, apurur determinudo futo, E se o fato u ser apurado - o
O MOBRAL é: o único organismo brasileiro que está presente
MOBRAL infunto·Juvenil não existe, porque o Ministro da em todos os Municipios. Foi reconhecido pela UNESCO como de·
Educaçõo c. Culturu c os dirigentes do MOBRAL trataram alto nível, e funciona, hoje, como Centro de Treinamento para
exaustivamente do ~assunto - eu, acatando a questão de ordem do Administradores Educacionais de outros países, reconhecido como
ScnadÕr-MagÜJhlies Pinto, como não poderia deixur de fuzê-lo, volto tal, como disse, pela UNESCO, depois da avaliação que procedeu
ii tribunu para tccêr peq'uenas considerações que arrimam, ai11da
quanto à execução de todos os seus programas.
mais, u indúgução que formulara,
Quantitativamente, os dados colhidos pelo sistema de informa.;õcs do MOBRAL checaram inteiramente com os dados constantes
Vou enumerar:
I) Não houve convênio assinado especiiicumcntc para utcnder do PNA, ou seja, Pesquisa Nucional por Amostragem Domiciliar,
realizada pelo IBG E; Jogo, não há como contestar os números apon·
menort:s de 15 unos;
·
ii) O progrumu de recuperução de excedentes nunca'foi lançado· tqdos.
Em 1970, tínhamos 18 milhões de analfabetos adultos,
oliciatmcntc. O material está pronto - usando uma linguagem
muito comum -"em bonccu", mus não foi impresso. O que houve correspondentes a 36,6% da população adulta brasileira. Em julho de
1975, 8 milhões e 163 mil alfabetizados pelo MOBRAL; redu,ção do
1\>i cxperii:ncin feita por iniciativa da Secretaria de Educação do Esta·
índice de 36% para I8, 7%,
do do Rio Grnnde do Sul e num outro Estado do Nordeste.
Sr. Presidente, esses dados foram, pacientemente, pesquisados'
J'or sinal, o rendimento foi ótimo!
III) O J'rogmma de Recuperação de Excedentes prevê, cm nove por mim. E não ê a primeira, nem a segunda e nem será a última vez
qui: falarei sobre o MOBRAL. Jã contei, aqui, da emoção que tive
meses, preparar ui unos de preferência de 14, 13, 12 e I I unos, para
numa festa cívica realizada numa cidade do interior do meu Estado,
ingresso ou reingresso na Escola Fundamental, no 29, 3'i' t: 49 uno,
quando desfilou o MOBRAL, inclusive uma senhora de mais de 70
conforme o rendimento que upreséntcm ao final dos nove meses, No
unos de idade e um outro ancião, segurando uma faixa, que foi momcntll cm que o Sr. Ministro determinou que o MOBRAI. nüo
posso dizer- a vedeta do desfile, tal a comunicação, o entusiasmo c
cxccutUssc o Programa nada mais foi feito, nem cxpcrimentulmcnte,
o frissoB que despertou cm todos, porque sabemos que um dos
por iniciutiva do MOBRAL.
pontos cruciuis, "o calcanhar-de-Aquiles", talvez, da nacionalidade,
Motivos pelos qunis hú menores de quinze unos cm ulgumas turé justamente esse número absurdo de analfabetos que, graças uo
mas do MOBRAL, ussunto ventilado aqui, no Senado: ·
MOBRAL, vai reduzindo c apagando a imagem negativa que o
a) nioo se exige certidilo de nascimento no ato da matricula.
Brusil tinha no eKterior.
·
No MOBRAL o jovem chega, matricula-se; suo alguns jovens,
Tenho, aqui, alguns dudos sobre Cinco Anos de MOBRAL, edi·
upcnus na ccrtidüo de idude, mas já envelhecidos pelos problemas
tudo pelo Ministério du Educação c Cultura, e também o chamudo
socinis 'JUC cnfrcntum nus diferentes áreas brasileiras, Entilo, nilo se
Documento Blosico, de onde esses informes foram tirados.
pede nadu. 11 corno se usussc, uqui, uquclc slogan do rC1dio de umu
propugundu cumcrciul: só se pede nome, endereço e mais nada;
Voltarei, evidentemente, ao assunto c insistirei, porque caso a
Comissão tenhu que funcionar, só o fato dela ter sido impetrada pelo
b) niio hio vngas suficientes, cn1 qunlqucr das Unidudcs da
Senado jú é uma garantiu de respeitabilidade, de seriedade. Mus, de
Fcdcruçihl, paru todus us criançus de sete u quutorzc unos que
qualquer muneiru, Sr. Presidente, en'tcndo, ussim comO muitos
dcscjum mutriculus:
c) us escolas oliciuis exigem uniformes, compru de livros c também assim entendem, que o fato de um órgüo, que tantos servi·
ços prcstu ~ colctividudc, entrar numu fuse de sindicüncia tnlvcz
cnntr:ihui~;iiu paru u cui,xa escolar. O MOBRAL é grutuito; fornece os
,livros e nndu cobru:
venhu cuusur desestimulo u muitos daqueles que têm dndo tudo dn

9.6- Desenvolvimento Urbano
Um dos problemas que vem preocupando o atual Governo c
que para sua solução não poupará esforços, diz respeito aos
"terrenos de murinhu'' que vêm obstacularizando o desenvolvimento
urbano da cidade, que tendeu crescer na direção sul.
A atuul politica do Serviço de Patrimônio da União (SPU), não
concedendo o competente alvará para construção de residências aos
proprict(~rios, vem cuusando sérios transtornos no sctor imobiliário,
elevando acentuadamente os preços dos terrenos liberados, tor·
nundo-os inacessivcis à grande maioria du população c, como canse·
qUência, impedindo o crescimento normal da Capital do F.stado.
Estamos, por conseguinte, mantendo gestões junto às Autori·
dades Federais competentes, e esperamos solucionar tão relevante
problema, dentro do mais curto espaço de tempo passivei.

n

-538'""vida c do seu idealismo para a execuçiio deste grande problema
de alfabetizar brasileiros.
Sr. Presidente, já compreendi o sinal de V. Ex•, de que meu
tempo está a findar-se, Mas V, Ex• vai-me ·permitir formular um
elogio ao Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Engc·
nltciro Plinio Cantan hcde, que foi Prefeito de Br~silia, chamado
"Jmdineiro" aqui em Brasília. Um homem que, nesta aridez do
Planalto, concebeu c muito bem um plano de arborização, de
jardins, desses gramados que nós vemos, hoje debaixo da seca, por
causa dn época do ano, mas que, com as primeiros chuvas,
reverdecem e dão a Brasília uma paisagem de encantamento, dando
idé:ia de um presépio.
Então, esse mesmo homem, que tem visão extraordinária de
administrador, c que à testa da Companhia Siderúrgica Nacional
tem estabelecido bom diálogo com os trabalhadores, com os sindi·
catos, com os órgãos da administração pública municipal, vem de to·
mar medida que merece ser registrada no Senado: o que fez com que
o Estado, que dispunha de uma capacidade ocio.sa imensa, sem apli·
caçào, a não ser nas festas oficiais e, assim mesmo, não dando aquele
rendimento que poderia dar, e num espaço, numa área que deveria
ser utilizad~ para o objetivo a que foi destinado, que é o esporte e a
recreação.

---Pois- num momento de grande inteligência, atendendo aos
pedidos do Prefeito Nelson Gonçalves que, por sinal, faço questão
de registrar- para figurar nos anaiS- está presente, ouvindo-me, o
Prefeito de Volta Redonda e o Presidente da ARENA de Volta
Redonda, o Dr. lsnaldo Gonçalves, o Estádio foi entregue à
administração da Prefeitura. E, tão logo o ato se realizou, máquinas
foram colocadas no campo, plano feito para o aumento de
arquibancadas c já no dia 7 de outubro, na primeira concentração da
ARENA - e, ·aliás, posso anunciar em primeira. mão, que o
Presidente Francelina Pereira atendeu a convite do Prefeito Nelson
Gonçalves c do Dr. lsnaldo Gonçalves, e vai comparecer à conccn·
tração - c ali teremos· u primeira pugna desportiva de vulto do
Estado do Rio, com um prêlio entre os dois grandes times da cidade
do Rio de Jancil·o. Daqui envio o meu elogio no Presidente Plinio
Cantanhede; congratúlo:mc ~om a população ~a minha querida
cidade de Volta Redonda, e elogio à ntuação dinitmica c clarividente
do Prefeito Nelson Gonçalves, que deu a Volta Redonda um estádio
à altura da sua importância no Estado do Rio c no Brasil. (Multo
bem! Palmas.),
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçflves) - Concedo a pula·
v ra ao nobre Senador Jessé Freire.
O SR. JESSt FREIRE (ARENA:.._ Rio Grande do Norte. Promuncla o seguinte discurso.)- Sr. Prcsi<jentc: .
J:<ão pode passar, sem um registro especial nesta Casa, o
transcurso do 30o ·ani,ersârío de fundação da Confederação Nacional do Comércio, ocorrido a 4 deste mês. ~ o que faço neste
momento, quase como um dever, ·rendido aos méritos de uma
entidade que, criada para defesa dos interesses do empresariado do
Comércio, tem cumprido muito bem essa representação legal,
credenciando-se hoje ao respeito da Nação.
Fundada u 4 de setembro de 1945 com o objetivo de orientar,
proteger, defender c representar legalmente todas as atividadcs
c:conômicus do comércio ~:m harmonia com os superiores interesses
do Pais, a Confederação Nacional do Comércio foi reconhecida
como entidude sindicul de grau superior pelo Decreto no 20.068, de
30 de novembro de 1945. A ata da I• reunião de sua junta Dirctiva
que criou a entidade, estú subscrita por nomes da maior expressão
clvica, cultural e pol!ticu como João Duudt de Oliveira, Brasllio
Nuchudo Netto, Caetuno de Vusconcellos, Rubem Soares, Rafael de
Oliveiru Alves, Antonio Ribeiro França Filho e Luiz Maia de
Bcllcncourt Menezes, historicamente seus fundadores.
A Confederação Nucionul do Comércio se impõe pelo acervo de
serviços que uprcscnta ctn .seu itincr(trio de lutus_.c rr.:ulizuçõcs, das
qaaisé de dcstucur suu..presença afirmativa e.~r~J~•a nu preservação

de postulados bitsicos como a liberdade de iniciativa e de comércio, o
fortalecimento da unidade nacional, ajustiça social, a valorização cu
dignificação du profissão comercial, a defesa de P.udrões éticos par~.
u concorrência leu!, bem como o aperfei'çoamcnto de prOcessos' de
distribuição e expansão do intercâmbio com o exterior.
Deve-lhe o comércio colaboração firme e decidida, rnlnca nega·
ceudu. Lembraria as providências e gestões junto aos sctores oficiais
c outras úreus empresariais, no sentido da melhoria dô' cornércio interno c externo do País. Lembraria os programus··e cantatas de mis~
sões com<rciais estrangeiras, num vasto plano de tr.ubu.lho que inclui
desde a promoção do Brasil no exterior até o fornéchnêntó de dados
c estatísticas a exportadores e importadores nacionais c estrangeiros,
utruvés de registras atualizados abrangentes de, aproximadamente,
113 pa ls•-s.
Também caberia aqui lembrar o estreito relacionamento esta·
belecido pela Confederação Nacional do Comércio com as
representações diplomáticas e Consulados brasileiros, Câmaras e
associações de classe estrangeiras, aos quais são remetidas listas de
:xportadorcs, importadores e produtores simultaneamente com a
divulgação, entre empresas brasileiras, de informações, comunicados, editais de concorrência, remetidos pelos serviços de promoção
comercial do Brusil no Exterior.
Além disto, eslá a CNC estruturada para acompannar a
tramitação, no Congresso Nacional, das proposições de caráter
cconômico a fim de manifestar ao Poder Legislativo o pensamento
da clussc, assim como dispõe de elicientcs mecanismos de ação c de·
fcsu cm favor do com;:rcio, para solucionar questões de naturezajurf·
diea ou interpretação fiscal e tributária.
No desempenho de tãÓ árduas quão importantes tarefas, não se
óniitu a ConfederaÇão Nacional do Comércio de outros aspectos de
sua representação legal da categoria, diligenciando, p~r exemplo, a
promoção de encontros, cursos, seminários, reuniões s't;)bre assuntos
!iscais, econômicos, jurídicos, respaldados na experiência, na
sabedorht c no elevado nível intelectual de seu Conselho Técnico,
quc congrega os nomes mais' expressivos da cultura nacional,
recrutados para um notável esforço comunitário.
Por fim, :ttravés do SESC c do SENAC, mantidos exclusivamente pelo em~rcsariado comercial, a CNC promove a fo(mação de
profissionais em 80 escolas espalhadas pelo território brasil~iro,
onde se instruem mais de 250.000 jovens, gratuitamente, para
variudus atividades, e assiste os comcrciários cm cerca de 300
cidades, proporcionando-lhes serviços em favor de seu bcm-estar,
tais como centros e ginásios desportivos-culturais próprios, restnuruntcs,- atendimento médico, colônias de férias e repouso, con~
juntos e outros clubes.
Sr. Presidente, por tudo isto faço este registro quase como um
dever, trnzendo o meu sentimento de admiração a uma instituição
que, não só o respeito, senão também a gratidão, está a merecer hoje
do povo brasileiro. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotado o tempo
da presente sessão.
Lembro nos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está con·
vocudo pura uma sessão a reUiizdr~se hoje, às dezenove horas, no pie·
nitrio du Citmurn dos Deputados, destinada à votação das Propostas
de Emend:t à Constituição n•s22 e 16 de 1975
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçnlves) - Nada mais hu·
vendo que trntnr, vou encerrar u presente sessão, designando para u
de nmnnhil n seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votuçi\o, em turno único, do Requerimento n• 410, de 1975, dos
Senhores Senndores Lourivul Baptista c Ruy Santos, solicitando u
transcriçito, nos Anuis do Scnudo Federul, do discurso pronunciado
pelo Excelentlssinm Senhor Presidente da República, General

-539Ernesto Gcisel, cm Tunguú, Municipio de Jtuborur, no Estado do
Rio de Janeiro, nus solenidades comemorativas ao 100 aniversârio
da EM BRA TEL e de inauguração da Segunda Antena da Estação
Terrena Tanga:\ II, daquela empresa.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n• 410·A, de 1975,
do Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Excclcntrssimo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geiscl, por ocasiüo das solenidades comemorativas do 100 anivcrsârib da
EM BRATEL, em que foi inaugurada a Antena Tangull 11 daquela
empresa, e publicado no Correio Brazlllense, cm 17 de setembro de
1975..
.

-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
30, de 1975, de autoria do Senhor Senador Itamar Franco, que altera
a Lei n• 6.179, de II de dezembro de 1974, que "institui amparo
previdenci:\rio pura maiores de setenta anos de idade c para inválidos, c dá outras providências,'', tendo
PARECERES, sob n•s 138, 139 e 140, de 1975, das comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade, com votos vencidos dos Senhores Senadores Helvidio Nunes,
José: Lindoso e Heitor Dias;
-de Le&lslaçio Social, favorável; c
-de Finanças, favorável.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
45, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do art. 687 do Código de Processo Civil, tendo
PARECER, sob n• 336, de 1975, da comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.

-5Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
26, de 1975, do Senhor Senador José: Lindoso, que "altera c acrescenta dispositivos na Lei n• Ú82, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas)", tendo
PARECER, sob n• 34, de 1975, da Comissão:
·-de Constltulçio e Julllça, favorâvcl, nos termos do substitutivo que apresenta.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 14, de
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que altera os arts. 68 c
69 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 282 c 283, de 1975, das comissões:
-de Constltulçio e Justiça, contrãrio, com voto vencido do
Senhor Senador Leite Chaves; c
- Dlretora, contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão ài/8 horas e 30 minutos.)

144• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 24 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

~lido o seguinte:

Às 14 horas dO minutos, achan•·•• presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- José Guiomard- José Esteves- José Lin·
doso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato FrancoAlexandre Costa - José Sarncy - Mauro Benevides - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Mil·
ton Cabral - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Luiz Viana Ruy Santos- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Benjamim
Faruh - Danton Jobim - Itamar Franco - Magalhães Pinto Franco Montoro- Lázaro Barboza- Osires Teixeira- Saldanha
Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair
Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard -Tarso Outra.

... ·---- - ---· ------· ------ -------------0 SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número
rt:gimcntal, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Se·
crct(lrio.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N•435, DE 1975
Nos termos do art. 262 do Regimento Interno, requeiro tenham
trumitução cm conjunto os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 157/75 e Projeto de Lei do Senado·
n• 45/75.

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1975.- Accioly Filho,
Comissão de Constituição e Justiça.

~residente da

REQUERIMENTO N• 436, DE 1975
Nos termos do art. 262 do Regimento Interno, requeiro tenham
trumituçUo em conjunto os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 74/75 e Projeto de Lei do Senado
n• 155/75.

Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1975.- Accioly Filho,
I' residente da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os requerimentos
lidos serão publicndos e incluídos cm Ordem· do Diu, nos lermos do
disposto no Art. 279, item li, alínea c-8, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mngnlhaes Pinto)- Sobre a mesa, pro·
jcto de lei que scrillído pelo Sr. I•·Secrctúrio

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 164, DE 1975
Dá nova redaçio às letras "b" e ••é• .do Inciso I( e ao
inciso Jll do art. 8•; acrescenta paráarafos aos arts. 10 e 11,
todos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
O Congresso Nacional decreta:
Art. (\" As letras "b" e "e" do inciso II, c o inciso III do art.·

8• da Lei n• 5.107/66, passam a vigorar com a seguinte redação:
Arl. 8• ..................................... ·; .. : .. ..... :·
11- .................................. ;',,'.,, ......... ..
b) aquisição de moradia própria ou sua construção, nos lermos
do art. 1Oe seus parágrafos;
·
e) casamento do empregado;
· III - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta
somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas
nas letras b, c e e do item II deste artigo,
Arl. 2• Ao urt. lO acrescente-se o§ 3•
Art. 10 ......................... ; ............... :·: ... : ~."·
§ )\'I

••• ' ••• '

o • ' ••• ' •

' • • • • o o • • • • • • • o • • • • • • • • o • • o • . . . . . . ' ' • • :'.

§2• ..................... ..................... : ,;,; .... 1

§·3• o· BN H financiàrá, iámb~m:· a· c'onsirUçilo · dã"-morad(
própria do empregado que iiver a propriedade ou a posse de área do
terreno c nela queira construir.
Art. 3• Ao art. II. acrescentem-se os seguintes parágrafos:
Art. II ................ ·...................... .".,. ·:' .-:-::·

§ i'' O Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço aplicará 15%
(quinze por cento) dos seus recursos, anualmente, eni escolas profis·
sionalizantes, visando à preparação e ao treinamento da mão-de·
obra.
§ 2• Em nenhuma hipótese, nos casos de despedida sem justa'
cuusu: rescisUo do con truta por tempo determinado, rescisão por cu!~
pa reciproca; aposentadoria e transferência du conta vinculada a que
se refere o art. 9• desta Lei, poderá o valor do depósito em nome do'
empregado optante ser inferiàr ao que, em termos de cúlculo, deva;
corresponder i1 indenizaçilo decorrente dus normas da Consolidnçào
das Leis do Trabalho.
§ 3• O FGTS complementuril o depósito do empregado optante
sempre que esse tor inferior ao cúlculo du CLT, nos termos do § 2•.
deste urtigo.
J ustlficnçilo

A Lei do Fundo de Guruntia do Tempo de Serviço é:, sem favor,
umn das grandes conq uislus soci:iis du Revoluçilo de 1964,
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trução di reta dos imóveis residenciais 'po~ parte do governo que,.
após, os cederia sob a forma de aluguel, tendo cm vista a capacidade
do poder aquisitivo do trabalhador .
Se tal orientação não deixa de ser uma fórmula para atender à
demanda crescente de habitações populares, traz, no seu bojo, uma·
dose de frustrações, por não ter sido essa a orientação desde o'
começo, e por ser a propriedade dircta uma natural aspiração
;colctivu.
·
. , .. . ·
, · Bem sabemos que a medida por prevalecer hã de ser i do in·
criticas, se sentia incapacitado para uma decisão consciente, ficando, 'teresse público, ou seja, a que proporcione à administração os meios
assim entre a dúvida de uma experiência nova c o comodismo de! mais acessíveis e compatíveis com a solução ou condução do angus·
'uma solução paternalista.
· tiantc problema. ~alus popull supremalex,
.
,
Para vencer esse temor c essa dúvida valeu-se o Governo Fc· , . Entretanto, dentro das normas vigorantes, o problema da mo-'
.. · 1 .•d... • ã' 'd' · d'
.... d. · •. .,. ·
•
··
• .rádia ·pró_pria do eniprégado_-- ap· ieiicnta ãs-pcctõs q--uc-meicccm rc;
.dera , por ccJS o ~reta o gran c Presidente Castcllo Branco da de:
!terminação. d~ assegurar ao trabalhador, cm face da nova 'Lei, o: considerados para maior facilidade de objctivação, mesmo cm parte,
direito de opção. Essa iniciativa governamental, sobre caracterizar 0 ; da importante meta.
,
i: que, no . sistema aluai, o processo é, praticamente,
ülto sentido ~o novo diploma legal, foi o primeiro golpe contra a bar-:
Jciradasindecisões dos tí~idos e dasdist.?.rções dos audaciosos.· ·1
compulsório no que diz respeito à aquisição do imóvel, cuja constru·
... E ·'como a veri:!ad'e "prcválccc sempre, mesmo como na Jiinaã-': ção se objetiva através das normas ditadas pelo BNH. Assim, 0 ·
·
d · d
•
d
d
'· empregado, ou a elas se submete, c, com as suas economias, compra
llança a ao fun o do poço, o numero c emprega os que se tem vali·
Ido do novo sistema é, a cada momento, maior, ultrapassando mesmo i o apartamento ou a casa vinculadas às rlgidas dirctrizcs do BNH, ou
nada consegue.
' relação dos não optantes.
1
·a
•
Temos que tal situação merece reparo c correção, tanto mais
E, no particul~r. a confiança do trabalhador se fez tão forte c, quanto, sobre complicar o. problema, deixa de reconhecer uma outra ·
:consciente, que uma nova Lei, a de n• 5.958 de 1973, passou a cs-! realidade que faz jus a uma consideração especial.
tabelecer o direito de rctroatividadc da opção, com o que se ampliou'
Referimo-nos à possibilidade de um candidato à· moradia
grandemente o número de novos optantes, que se tornarâ crescente! própria possuir um terreno. Dentro da compulsoricdadc da oricn·:
;iom "põiiip"eciíva~i: ·allrangêr à ijiiásê iiitálidadi: dôs"trã&illhadõrei' tação traçada, esse opcrârio que poderia valer-se de um simples
!brasileiros à medida que algumas distorções, que nos parecem bãsi· financiamento dentro de suas reais possibilidades, para construção
'cas, venham a ser corrigidas.
·.. de sua casa, não encontra apoio a tal iniciativa. O dinheiro do FGTS
i .. - f~x~t~mcntc a quanto· visa o presente -Projeto de Lei, numa' niio í: liberado para o trabalhador construir. Por quê? Não atinamos
:colaboração efctiva c benéfica à grande massa dos que fazem do seu· com explicação. plauslvcl. Dai, a alteração que propõe o Projeto ao
trabalho, não apenas o instrumento de sua subsistência, mas também! _dar nova red~ção ao art. 10 da Lei n• 5.107/66, acrcsccndo·lhc o §)• . .
Vale frisar, ainda, o valor da iniciativa~ que se insere na citada
lo meio de sua colaboração permanente à grande tarefa de construir 01 .
emenda, relativamente aos, recursos que poderão ser dirigidos, cmi
'pràgresso do Brasil.
.
·
I . E dentro-da sábia poiitic~ do g~ver~o-dÓ P~csÚÍenic Gcis~l.qÜi exemplo concreto, para recuperação das rcsidêQcias atingidas por,
Item dado ênfase aos objetivos da justiça social; impõe-se ou a inova·: qualquer cspi:cic de calamidade pública, do qÚc seja prová mais- à:
-ção de bcnefli:ios, ou a corrcção de equívocos, ou a ampliaçãO' das' vista a que assolou a Capital pcrnambucana com a destruição de
vários imóveis por efeito das correntezas das águas.
'possibilidades
do
·
'
.
. Setor.
.
Ii
Enfatizamos, assim, a necessidade de uma correção do processo
, • E sem nenhum favor, o FGTS tem dimensões cm ordem a atin·•
:gir uma multiplicidade de objctivos sociais,
,
I em ordem a proporcionar a abertura de novas perspectivas no
f: sabido o interesse e a preocupação que vêm dominando o· campo da moradia própria, as quais, fora de dúvida, se tornarão
'Governo quanto ao problema da habitação popular. O simples cote·' mais objctivas com o financiamento da construção através do FGTS. ·
Impõe-se a necessidade de tal modificação, tanto mais quanto as
jõêiiire o qüc sê' fez, ãiràvi:sdà aii-iígã. Funilài;ão éla' Casã PÕpu!ãr;
restrições
à construção dircta por parte de qualquer interessado,
'criada durante o' Governo do Presidente Outra, ·e o que se realizou
dentro
das
atuais normas do Plano Nacional de Habitação, se cstcn· ·
'depois de 1964, sob os auspicias do Banco Nacional da Habitação
:evidencia um s~ldo positivo qu~ t~stcmunha ~ão _apenas a seriedade, dem às vãrias entidades vinculadas, por qualquer meio, ao Banco Na··
,mas também a objetividadc com que foi tratado o problema. Claro: cionul élü iiãbhãÇiio, qualquer que seja a sua dcnominaçãÕ.-Não' se
trata, evidentemente, de uma norma autônoma, mas tomada em bar·.
1qui: a essa proccssualfstica, cm contribuição da mais alta valia, se'
:vincula o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Se no particular,/' ,m_onia ~rientaçã_o geral, COJ!1.2.J cas~~!lJI 1rada, das;
:nem tudo é acerto, í: na sua maior parte uma soma ponderável de rc· , COHABs, URBS e de entidades similares presas à rigidez do sistcinii.'
.cursos que tem proporcionado um avanço aprcciâvcl no campo da! ,:-"'i'i'ão é paráÕsqÜccêrqüCiiõiiisémprc~êmcdida ac"Ciíã!lá'ifciX'ãr]
~cüsu· rópri~· -- ... · · · · ~'-------·
ao trabalhador, sobretudo de regiões menos desenvolvidas, a com·i
~~--)!iio-·jiõ<íê:""ésêâpai'a'ninguem a comple~idadc dó piobté'ma: 'pulsória opção por apartamentos cm grandes cdillcios, impondo-lhci
Opiniões até existem que se opõem à'tesc da Casa própria, no sentido: um tipo de vida absolutam~nte contrastante com os seus hãbitos~
de domínio sobre o imóvel, sob o argumento de que tal orientação,' modestos e as condições que "lhe marcam o estilo de convivência:
.
~
por onerar sobremodo os _custos, torna a aquisição fo.ra das possibili· w~.
Torna-se, assim, muito oportuna a afirmação de Stcrling
dades da grande massa, cujos salários não suportam as sucessivas;
majorações dus prestações estabelecidas, atingindo, cm. geral, nlveisl Tucker, Professor de Plancjamcnto Urbano, de uma Universidade/
·
bem elevados, por força das periódicas corrcções, que sendo, fora dei Americana:
.dúvida, uma fórmula pnra evitar a deterioração do valor do dinh'eiro
"Renovação urbana nilo Significa, tiio-somcntc a cons·
c, conscqUcntcmcntc, permitir novos recursos purn constantes invcs·
,trução de edillcios~ viadutos, rodovias, mas reali~ur tudà
,till),cntos, ap~~s.ent.~. o~_in~~~venicnlés de desequilibrar os corrcspon·
isso, tendo em mente o ser humano"
dentes orçamentos domésticos.
'
E se as c~rcunstiinc1us se olcrcccm de modo que o trabatnaaor
, .Di~nt~ d~· t;J 'reaÜdade, suge·r~•SC, COmO Cnotório, a exemplo do' tenha u sua casa, como quer e onde deseja, nilo há como dci~ar-sc de
,que se observa em outros pulses, especialmente na Inglaterra, u cons· ir ao encontro de sua pretensão,_

Tem ela Õ m6rito incontestável de haver despertado tl:aballui·
do1· contra os acenos da demagogia e os falsos estímulos do'
'piiiêrnalisiiio' q'uc'nüaa constroem:
' .
'
'
. .•. · O instituto 'da estabilid~dc com que se. a~enava 0 tr~balhador
era, praticamente, uma miragem, ante a realidade do pequeno per··
'centual de trabalhadores que, cm todo o Brasil, atravessa a fronteira.
!dos lO unos de serviço,
,
~" A expjoiação demagógica, ~a maioria dos casos~inst*;.i;;''na·
mú-fí:, deixou atônito o trabiilhador que, ânte o fogo cruzado das'
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-5421:: para tanto, nem ao menos colheria o argumento de que a cons·
lru<;ilo cm tal hipótese se tornaria praticamente impossfvel, pelo cus·
te da mão-de-obra, sabido como é o poder de solidariedade reinante
C::lllrc os elementos de situução mais modesta, inspiradora dos
conhecidos mutirõcs cm que o espírito de congregar se alia à açiio de
conslruir.

Outro ussunlo que nos pareceu merecedor de uma interferência
dircta na citada Lei visando uampliaçilo dos seus benéficos efeitos, é
o~ uc dizrcspcilo à matéria constante du letra "e" do inciso II do art,
~· dn lei ora examinada.
A redução do citado dispositivo encerra discriminação, de todo
iujustll, que, ali:m de se distanciar da realidade de nossos dias,
connita, a nosso ver, com u própria Constituição Federal que, no seu
"rt, 175, e~tabclece que "a famflia é constitufdu pelo casamento e terá
direito à proteçào dos Poderes PQblicos", Ora, o casamento não se
restringe a um só cônjuge. Assim, que razões superiores, capuzes de
vencer esses argumentos, levaram o lêgislador a restringir, pelos ter·
mos da letra "e" do inciso c artigo citados, a utilização da conta
'.'inculada, no caso de rescisão, sem justa causa, ao ••casamento do
cmprcgt~do do sexo feminino"?
Ntoo entendemos, repetimos, a discrimina,çiio. A lei, com base
no dever de facilitar a constituição da família, deve criar condições
que favoreçam os que desejam construir o seu lar. E este não se
cdinca sobre um só pilar,
Demais, muitas uniÕes permanecem ilegais porque vários chefes
de família não ti':m meios pecuniários para atender às despesas de
Jcgul ização dos papéis.
Dentro dessa compreensão, o projeto suprime, no referido
in-.:iso, as palavras ''scKo feminino'', com o que se corrige a descabida
di >torção.
Ao urt, li da Lei vigente acrescentamos três parágrafos, O
primeiro deles se inspira no desejo de assegurar meios à qualificação
da mão-de-obra. fi o imperativo do desenvolvimento nacional. Â
rotatividade da mão-de-obra não é, como pensam alguns, conscqOincia inerente ou privativo do FGTS. Ela sempre existiu, cm
maior ou menor proporção, isto é, de acordo com as peculiaridades
regionais. Quem, em verdade, impõe a rotatividade é a qualificação
d<~ mão-de-obra,
Se o operârio i': qualificado c, portanto, conscientizado do seu
v<~lor, a empresa, que precisa do seu trabalho, há de lhe dispensar
tratamento salarial condizente, sob pena de lhe perder a colabora·
c~o. muitus vezes cm setor em que, nem sempre, a substituição se
processa facilmente, O empregado, consciente de sua capacidade de
produzir, sente-se encorajado a lutar por sua melhoria, certo de que,
no mercado de trabalho, haverá sempre oferta pura ele.
fi a cxisti':ncia dessa realidade que faz com que, segundo as esta·
Lísticus oficiais, o índice dos trabalhadores que conseguem atingir u
e~tubilidade seja muito maior nas regiões mais pobres do que nas
áreas muis desenvolvidas.
Assim, quando da elaboração do projeto que se veio a transfor·
mur na lei n• 5,107/66, os nQmeros indicavam que aquela situação
especit~l, que, em todo o Brasil, chegava a I5%, sr. apresentava em

cstruturu linunceira, que cstarú, assim, dirigida pura objetivo do
mais alto interesse do trabalhador do Puf~. pelas condições que as·
scgurur(t, c:m cada exercício, às escolas de treinamento e preparação
de mi'io·dc-obra.
Os parligrufos 2•c 3•, aditados uo urt. li, se inspiram nu exigi:n·
ciu Liio sabiamente estabelecida pelo inciso XIII do urt, 165 da Cons·
tituiçUo Federal que assegura:

"estabilidade, com indenizução, ao trabalhador despedido ou fundo
de garantia equl•alente" (o grifo é nosso).
Essa igualdade c cquivali':nciú, no que diz respeito ao Fundo de
Gurantia, não vêm sendo observadas por falha da lei ordinária que
rcgulu u matéria.
Observe-se que a correção monetária e os juros das contas
vinculadas estão sendo calculados no dia 31 de dezembro de cada
uno, sobre o :mldo existente no dia 31 de dezembro do ano anterior, c
em casos de rescisão contratual, com justa causa ou sem ela; de
aposentt~doriu; de transferência, por falecimento, silo atualizados à
datu du ocorrêncin.
Se o cmprl:gado reclama, na justiça do Traballlo, parcelas por
serem pt~gas pela empresa, sofrem elas correçilo atualizada, e os juros
incidem sobre o valor corrigido, enquanto a conta do FGTS se desa·
Luulízu c, conscqUcntcmcntc, se desvaloriza.
O exemplo pura ilustrar a alegação: Um operário ingressou cm
uma empresa ganhando CrS 400,00 mensais; uno a ano, seu ordena·
do sofreu majoração para CrS 600,00; Cr$ 800,00; Cr$ 1.000,00;
CrS 1.500,00, e, finalmente, cm maio de 1975, passou para
CrS 2,400,00, atruví:s de convenção coletiva de trabalho, Sua conta
v.inculudu, como optunte, teve a incidência de juros e correções pelos
vt~lores de cu da uno, c calculadas, também, anualmente,
• Admita-se que, cm junho, a empresa o demita sem justà causa.
A _busc da ClT, o cálculo para a indenizução correspondente pelos
se1s unos de trabalho com 1(12 do 13• mi':s (CrS 200,00 neste caso)
ê de Cr$ 2.600,00 x 6, isto ê, Cr$ 15.600,00 (quinze mil c seiscentos
cruzeiros),
A conta do PGTS, entretanto, mantidas aquelas mesmas pro·
~orçõcs salariais, mesmo com os 10% do código 01, talvez não atinja
Crf 10.000,00 (dez mil cruzeiros), não só em face da forma de cálculo dos juros c da correção monetária, mas também porque, mesmo
utualiwda, não atingirá o valor equivalente corrcspoqdente a
nwiofjunho de 1975, quando se processou o novo reajuste salarial, e
il seguir, a despedida imolivada,
Desse modo, a equl•alencla determinada pela Constituição não
estaril sendo cumprida.
fi verdade, e aqui registro o fato com aplauso ao seu autor, que
o ilustre Senador Hclvídio Nunes apresentou projeto com vistas à
melhoria da mesma lei no que diz respeito, especialmente, ao proccs·
so pum o cCtfculo d~i:juros e correçào monetária.

Entendemos, porém, data venla, que a sua iniciativa corrige em
purte um" das J'alht~s da l~i. Nilo atende, porém. a essa obrigutoriedu·
de de c4uivulência estutuldu pela Constltuiçuo. Esta e as o11tras
SUo Paulo com um índice inferior u 2%,
rm.ões aduzidas í: que inspiraram u rcdaçilo deste Projeto, que temos
Assim, urge, acompanhando o crescimento indiscutlvel e u honm de sublllCtcr à uprcciacão do Senado,
tecnológico do Pais, incrementar a miio·dc·obru qualificada, com o
que, ali':m de se garantir melhor produtividade, se propiciará ao tra·
Ao cnccrrurmos esta Justificação, apraz-nos registrar que a
buihador maiores salários, libertando-o assim do âmbito estreito do inspiração du Projeto cm tela se deve uo Dr, Ernani Durand, um dos
>imples sulúrio mfnimo,
·
muis conceituados c competentes advogados militantes no Foro
f: justo ~ue, no particular, se fuça referência especial uo mugnl· bui:mo, c profundo conhecedor das causas trabalhistas, Trata-se,
fico lrubulho que realizam o SENA I e o SENAC, cuja contribuiçiro t~ssim, de Lllnu coluboruçilo " mtLis por ele prestada cm favor do
em favor du melhoria de nossa milo·de-obru tem sido constante c aprimorumcnto du Lcgisluçilo Social- e j(o silo muitas, traduzidas,
objetiva, Mus a tarefa não há de lhes ser circunscrita, nem dispõem ni\o upcnus nas ruzõcs udvocutfcius que: subscreve, mas também utru·
ambas as organizações de recursos que lhe permitam a umpliuçilo de vés uc publicações e trubulhos conhecidos inclusive de organismos
seus programas cm ordem u tornâ·los abrangentes das metas a que intcrnucionuis, como é.o cuso du OIT, onde por mais de umu vez se
visam. Duf, n destinação dos recursos que o projeto inscreveu no tc111 feito ouvir como um ~os ilustres representantes brasileiros.
purllgrafo 1•, que se acresceu ao urt, li du lei. E tal iniciativa não
Saiu dus Sessões, e1n 24 de setembro de 1975.- Heitor Dlns.
desnutururil u linulidude do FGTS, c multo menos ubulará sua
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fi lidn n seguinte

LELNo5,107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do
outras providências.

T~mpo

de Serviço, e dá

O Presidente da República
••• ' •••••• ' '
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~rt. Mo O empregado poderá utilizar u conta vinculada, nas
scguuHcs condições, conrormc se dispuser em regulamento:
1- n~ caso de rescisão sern justa causa, pela empresa, comprovada mcdmntc declaração desta, do Sindicato du categoria do
cmprogudo ou du Justiça do Trabalho ou de cessação. de suas utividmlcs ou cm caso de tc!rrnino de contrato a prazo determinado ou
' u'
I"1nu I mente, de aposentadoria concedida pela Previdência Social
•
•
contu po dena ser livremente utilizada;
11 - no 'ctlso de n:scisão, pelo empregado, sem justa causa, a
corll:l p~llcr(ascr utilizada, parcial ou.totalmente; com a assistência
do S1nd•cuto du categoria do empregado ou, na falta deste, com u do

representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social

(MTI'S), nus seguinte situações devidamente comprovadas:
a) aplicação de capital em atividude comercial, industrial ou
ugropecuitriu cm que se huju estabelecido individualmente ou em
socicd:1dc;

. b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta

Ler;

c) necessidade grave c premente, pessoal ou familiar·
. d) aquisição de equipamento destinado à ntividade 'de natureza
autonoma:
e) C<JSamento do empregado do sexo feminino.
III - durante u vigência do contrato de trabalho, u conta
somente podcrit ser utilizada nu ocorrência das hipóteses previstas
nas letras b c c do item li deste urtigo.
o ••• "

• • • • • • o o' •••• o ••• ' . . . . . . . . ' • • • • • • '

••• o •••••••••••

• Art. 10. A utilização da conta vinculada, pura o r.m de aquisiçao de mor~d~11 própria, ê assegurada ao empregado que completar,
dcpors du VJgcnciu desta Lei, 5 (cinco) anos de serviço na mesma
cmpn:sa ou cm empresas dircrcntes, de acordo com as disposições da
LcJJll' 4.3MO, de 21 de agosto de 1964, por intermódio do Banco NuCJOJIUI du li11bitução (BNii), de conformidade com us instruções por
este cxpcdid11s.
I• O BNH poderá, dentro das possibilidudcs financeiras do
Fu1~do, uutorizur, pura a r. nulidade de que truta este artigo, u utiliZIIça.o du cont11 vinculada, por empregado que tenha tempo menor de
scrvtço que o 11li mencionado desde que o valor da própria conta, ou
este co~nplcmcnt11do com poupanças pessoais,' atinja u pelo menoi
30% (tMtll por cento) do montante do financiamento pretendido,

*

§ 2• O BNii poderá instituir, como adicional nos contratos de
1"\JHinciamcnto de que truta este urtigo, um seguro especial pura o
cli:ito de g11runtir a mnortização do débito resultante da operuçüo em
c11so de pcrd11 ou redução do s11lário percebido pelo empregado.
Art. li. Ficu criudo o "Fundo de Guruntia do Tempo de
Serviço" (FGTS), constituido pdo conjunto das contas vinculadas u
lJUC se refere cstu Lei, cujos recursos s~:rào uplicudos com correçi'lo

nwnl.:'tf\ria c jurus, de modo u nsscgurar cobertura du suus obriga ..

çõcs. c:rbcruJo :-;uu gestão uo Bunco Nacional du Hubituçüo.
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(;Is ('omi.\',\'ihw de Collstilllifcio e J/lstiça, de l4t!gislaçiio
Sodul ,. th• Filtcmçtl.\',)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) pu hli~.:ndo c rcllll:lido i1s co1nissõcs competentes,

O projeto >cril

Subrc n mcsu, ~.:omunicuçUo que serú lidu pelo Sr, \Y .. Sccrctllrio.

Senhor Presidente,
Puru os tlevidus fins comunico ·u Vossa Excelência que, a partir
do próximo dia 29 de setembro, ""tarei fazendo o curso de extensão
nn Escoln Superior de Guerra, de acordo com u designação, honrosa
para mim. tlo1 Presidência,
Comunico, 11indu, que seguirei no próximo dia li de outubro, .
p11ru os Estudos Unidos, nomc11do que fui pelo Excelentissimo Senhor Presidente dn República, puru, como observador parlamentar,
integrar a Dclcg11çilo Brasileira à Assembléia Geral da Organização
das N11çõcs Unidas.
Solicito que Vossa Excel~nciu determine as providências cubiveis relutivus uo meu afastamento pura o cumprimento das missões
ucirnn rcfcridus,
S11ln das Sessões, cm 24 de setembro de 1975. - Vasconcelos
Torres.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Através da Mensagem n• 155, de 1975, de 26 de agosto do corrente uno, o Senhor Presidente da Rcpúblic11 submete uo Senado u escolha do Sr. Carlos dos
Santos Vcras, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomatu, p11ru exercer u função de Embaixador do Brasil junto à
República do Kcnya.
· Com vistas ü uprcciução da matéria, a Presidência convoca
s~:ssiio cxtrnordin.:'irin a rculizar-sc hoje, às 18 hOras e 30 minutos,
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mattos Leão, por delegação d11 Liderança da ARENA.
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA-Paran4. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"O bom senso é, de todas us coisas dentre os homens, a mais
igualmente dist;ibuídu: porque cada um se acredita tão bem
aquinhondo que mesmo aqueles mais diflceis de satisfazer em tudo o
mais, geralmente não desejam uma medida maior desta qualidade do
que 11 que jú possuem. E nisto não ó provável que estejam todos
engunudos: u convicção é mais a de que o poder de julgar correta·
mente c a cupucidadc dt: diStinguir o certo do errado, o que é muito
propriumcnh: chumudo de bom senso ou razão, é, por natureza,
igu;tl cm todos os homens; c que u diversidade de nossas opiniões,
eonseqUcntcmonte, não emana do fato de serem alguns dotados de ·
uma maior p11rcela de razão que outros, tnus apenas de que conduzimos nossos pensamentos por dHerentes cursos, c de que não fixamos
nossu utcnçtlo nos mesmos objctos. Porque, ser possuidor de uma
mente vigorosa ntlo é suficiente; o requisito primário é aplicá-la
correlttmcntc. As gruntles mentes, da mesma forma como sào capa·
zcs c.fas muiores excelências, esttlo ubertas uos maiores erros; c aqueles LtUc c;.uninhum vigorosamente podem, ainda assim, fazer muito
maior progresso, tlesdc que mantenham sempre o caminho, do que
uqucles 4ue, cnquunto correm, ubando"nam·no."
Nudu mnis perene, nudu mnis atual, Sr. Presidente, nobres Scnndorcs, do que este pur(Jgrufo de Dt:scartcs na nbertura do seu Dis·
c~trso du MO::todo, Como 11rglllnentur que aqueles que há dias, nesta
Casa, 11bordurumu politica de soja nu safra 1973/74, sejam dotados
de umu menor dose de bom SCI"JSO ou razão do que o restante desta
Cusa'? As divcrgí:n.cius de opinii'io entre nós c as grundcs mc:ntes que se
ucupurun.1 d11 snfru pussuda de soja só podem resultar de diferentes
C~JrsOS de raciocinio C da nxnção de UlcnçÜO em pbjetos diferentes.
Enqu~uno nós, cm apartes, prucuro\vumos discutir a politica or.cial
da SOJII cm 1974, du perspcctivu do Governo no formulá-la. o emillellt~ Scnnd?r dn Opusiçiio do Rio Grnndc do Sulntucava-a postado
dc.poJS dos lutos. Criticando o l'uto histórico, o erudito Senador se
uti11znvu, C'onvcnicntementc, de informnçílo ex ante tanto quanto de
J11dus ex ~ost: A i'•llorologiu de acontecimentos passados é, por certo, uma cJcncm nu11s precisu que u politica ugricolu. Os objetivos de

-544polílicu econômicu pura a agricultura silo mais permanentes, mas de
obtençilo mais diOcil que o efémero sucesso das profecias de fatos
acontecidos. Mas, indubitavelmente, o compasso seguro da oricn·
tução do Governo à agricultura brasileira hã de levar mais longe que
os atulhas que distorcem o passado.
Fulou·se nesta Casa no caso da soja, cm 1974, como o mÍtior sa·
que da ugriculturu brasileira, ou qualquer coisa .com efeito retórico
semelhante. Mas o agricultor brasileiro, um eficiente empresário nu
tomada de decisões cconômicas, vem respondendo magnificamente
aos mercados e uo incentivo oficial.
As exportações de soja cm grilo, até o ano de 1971, nilo atingiam
300.000 ton., sendo 60.000 ton. cm 1968; 310.000 ton. cm 1969;
290.000 ton. em 1970; 210.000 ton. em 1971 e passam a 1.040.000
ton. cm 1972; u 1;790.000 ton, cm 1973 para atingir a 2.720.000 ton.
no ano passado. As exportações de farelo também indicam rllpido
crescimento~ passando de 525.000 ton. cm 1970 a 872.000 ton. cm
1971; a I ,405.000 ton. 1972; a I .581 .000 ton. em 1973, para atingir a
2.042.000 ton. no uno passado.
Em termos de participação, as exportações de grilo pelo Brasil,
cm relação ao total mundial, indicam rãpido crescimento, pois cm
1968, detinhumos 0,6% do mercado mundial; cm 1971, passamos n
4,2%, em 1972, ri 7,7%; cm 1973, a 11,7%; cm 1974, a 15,8% c cm
1975, a participação brasileira será ao redor de 19%.
Nossas exportações de farelo cm relação ao total mundial tambóm são altamente significantes. Em 1968, representaram 6,3%, pas·
sande cm 1972 a 23,3%, cm 1973, a 21,7%, cm 1974, a 28,4%. Neste
ano, nossas exportações podem rcprc.sentar 35% do comércio mun.
dia! do produto.
Futor a ser destacado, na exportação brasileira de soja, é a parti·
cipação das cooperativas no processo produtivo e na comercializa.
.çào, o que possibílítou ao agricultor ganhos dirctos com a expor.
tação da leguminosa. O cstfmulo a esse grupo, genuinamente na·
cíonal, fortalecerá o cooperativismo c proporcionará ao setor agrfco.
la maiores ganhos, e, conseqüentemente, maiores possibilidades de
investimento c melhorias tecnológicas,
O Sr. Lulz CavaiCIInte (ARENA V. Ex• um aparte, nobre Senador?

Alaaoas) - Permite-me
·

O SR. MATTOS LEÃO (ARENA- Parani)- Com muito
prazer, nobre Senador.
O Sr. Lulz Cava!CIInte (ARENA-:- Alaaoas)- Está acontecen·
do com a soja, este ano, o que acontece, às vezes, com o futebol
quando determinado time levanta ·a campeonato antecipadamente:
mesmo faltando dois ou trés jogos. , cxatamentc isto o que se dã
com a soja: ainda faltando mais de trés mcscs·para o encerramento
do ano, a soja já é a campeã nacional das exportações de 1975, dcs·
tronando, portanto, o açúcar - o campeão do ano passado - c
superando também o rei café que, cm termos de exportação, já era ...
Muito gruta a V. Ex• ·
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA- Parani)- Agradeço 0
aparte de V, Ex•. O progresso da produção c da exportação de soja
colocam, o Brasil, hoje, como o segundo exportador do produto do
mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos,
Continuando, Sr. Presidente:
A purticipaçilo percentual das cooperativas nas exportações
nos últimos unos, foi de 29%, cm 1972, 37%, cm 1973 c 52%, cm 1974.'
· O aumento vertiginoso da exportaçilo de soja pelo Brasil; de
certo modo, alterou as possibilidades internas de utilização dos fa.
tores de produção, assim como atraiu o interesse internacional pura
nossas safras, por se tornar importante fator na formaçilo da expecta.
tivu de preço externo.
A crescente importância do Pufs, no mercado mundial, mostrou
a necessidade de se formar quadros de profissionais para utuurem
nas bolsas internacionais, assim como de novas práticas internas
que possibilitem uma comerciulizaçilo da safra, nos períodos em qu~
se julgue mais oportuno.

Entre as medidas adotadas pelo Governo para maior estabili·
dado dos mercados de produtos agrfcolus, destaca-se o Comunicado
da Gerência de Câmbio do Banco Central (GECAM) n• 229, de
dezembro de 1973, que possibilita operações a termo, cm Bolsas de
'Mercadorias do Exterior, utilizando-se de hedaln&, que é um ins.'
trumento que possibilita aos exportadores maior segurança de preço
c os resguarda de flutuações imprevistas, na época de entrega da
mercadoria.
Quanto à comercialização da safra passada, para compreender·
mos a racionalidade das vendas cfctuadas, é indispensâvel mostrar a
evolução das cotações a termo no mercado de Chicago para saber:
mos qual a perspectiva que ele oferecia aos produtores que não
comercializassem seus produtos,
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - Mato Gro1110) - Permite
V, Ex• um aparte?

O SR. MATTOS LEÃO (ARENA -Parani)- Pois nilo.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - Mato Gro1110) - Estamos
ouvindo, com bastante atenção, o brilhante discurso de V. Ex•, que
discorre sobre este nosso produto, atualmcntc com grandes possibili·
dados de comercializuçilo, que é o soja. O Governo foi·muito atacado
nesta Casa e por toda a Imprensa, devido a um erro de apreciação,,
preciso que se reconheça que as nossas autoridades governamentais,
especialmente o nosso Ministro da Agricultura, realmente, por um
'errÓ de aprecibção c, pode-se dizer, quase que uma chantagem intcr·
nacional, foram obrigadas a aconselhar os nossos agricultores ·a
venderem o soja, no ano passado, a 65 dólarc~ a saca, que era um
ótimo preço e não havia previsão de melhor cotação no mercado
internacional. Isto porque foi anunciado ao mundo todo uma safra
extraordinária de soja nos Estados Unidos, o que não se tornou rcali·
dade; parte dessa safra foi frustrada, devido à seca c a outros
fenômenos meteorológicos desfavoráveis, 'Mas, aquilo - repito pode·se dizer que foi quase uma chantagem internacional para forçar
a baixa do preço da soja. O Brasil não contava com elementos real·
mente preparados para, nessa dilicil manobra do mercado interna·
cional, constatar se a safra dos Estados Unidos era verdadeiramente
a anunciada por aquele país. Quando eles anunciaram aquela grande
c extraordinária safra, todos os pafscs se recolheram, não querendo
adquirir o produto, porque previam um· auperavlt extraordinário,
muito maior do que toda a produção brasileira, o que, na verdade,
não aconteceu. Mas a realidade é que estávamos dcsprcparados para
uma comercializaçilo externa. E hoje V. Ex• anuncia que o Brasil já
está com pessoal treinado para atuar dentro das bolsas do mercado
de cereais do mundo. , realmente um fato auspicioso, c é isso o que
precisamos; porque, na verdade, ainda somos novatos no mercado
da soja. Nesses últimos cinco unos é que estamos aparecendo, a
ponto de sermos, este ano, responsáveis por 20% da exportação da
soja pura o mundo inteiro, c também por 35% do farelo. Estamos
despontando como um grande produtor, e tem o Brasil possibilidade
de ser, talvez, o maior produtor mundial de sqja. Isso o que
desejamos. O nosso agricultor cstú confiante em todas as medidas
·tomadas· pelo Govérno pura amparar a soja, de vez que será a
responsável pela maior parle das nossas exportações. Muito gruta a
V. Ex•
·
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - Paroni) - Eminente
Senador Saldanha Derzi, meus agradecimentos sinceros pelo
substancioso upurte de V, Ex•, que incorporo ao meu modesto
pronuncíum~:nlo.

As cotações que cttumos u seguir silo da famosa Bolsa de Merca·
dorius de Chicago, aqui tão superficialmente citada como o covil dos
lobos multinacionais e de leitura c operuçilo fâcil pura qualquer
umudor, Em I• de março de 1974, as cotações a termo para entrega
nos m~:scs de março, muio, julho, agosto, setembro, novcnlbro de
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230; 22M; 229 dólurcs 11 tonelada c, cm 20 de março, us cotações para
entrega do produto nos meses ucimu roram, respectivamente, 235;

235; 2.13; 23M; 234; 231; 232 dólares u tonelada.
Em murço, observávamos que os produtores que contratassem
vcndus pura entregas nos meses futuros não teriam vantagens, pois
os preços futuros permaneciam constantes e teriam a desvantagem
de urcur com custos de armazenamento do produto.

Vejamos, agora, como se comportou o mercado para os meses
subsc<JUcntcs.
Em OS de abril de 1975, as cotações a termo, no mercado de Chi·
cugo, pura entrega nos meses de maio, julho, agosto, setembro, no·
vcmbro, de 1974 e janeiro c março de 1975, eram respectivamente
209; 206; 204; 20 I; 197; 198; 199 dólares u tonelada e, em 23 de abril,
as cotações para entrega do produto nos meses acima foram; rcspccti·
vamcritc, 211; 211; 211; 208; 204; 205; 206 dólares u tonelada.
Em abril, constatávamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o
mercado continuava desfavorável pura vendas futuras e que o mercado t1 vistH c ii termo apresentava tendê'ncia de baixa nas cotações.
. Em 03 de maio de 1974, as cotações u termo de merendo de Chi·
cago, para entrega do produto nos meses de maio, junho, agosto, se·
tcmbro c novembro de 1974 e janeiro e março de 1975, eram respectivamente: 200; 202; 201; 198; 198; 199; 199 dólares a tonelada e, em 22
de maio, as cotações pura entrega do produto nos meses acima foram
respectivamente: 195; !98; 199; 198; 195; 196; 198 dólares a tonelada.
Nesse mês, persistia a tendência observada anteriormente, ou seju, de baixa de mercado.

A 4 de julho de 1974, as cotações u termo para entrega do produ·
to nos meses de julho, agosto, setembro, novembro, de 1974 c janeiro, fevereiro e março de 1975, eram respectivamente: 197; 197; 196;
194; 195; 197; !99 dólares a tonelada e, em 21 de junho, as cotações
paru entrega do produto nos meses acima foram respectivamente:
202; 202; 202; !99; 20 I; 204; 205 dólares a tonelada.
Finalmente, em 03 de julho de 1974, as cotações a termo para cntregu nos meses de julho, agosto, setembro e novembro de 1974 e
janeiro, março e maio de1975, foram respectivamente: 220; 220; 221;
221; 223; 225; 226 dólares a tonelada e, em 20 de julho, as cotaçõe•
puru entrega do produto nos meses acima foram respectivamente:
274;274;274;273;274;275;274.

sonu guvcrnwncntal de apoio aos produtores, foi a atitude corajosa

proposta pelo Ministro da Agricultura e referendada pelo Governo,
de não conceder registro de cxportuçào para as solicitações feitas
qwÍndo os preços começuvurn a subir. Somente após configurada a
alta, concedeu-se urna quota de 500,000 toneladas para as cooperuti·
vus exporturctn c se beneficiarem da conjuntura favorável de mercado.
Mas tudo Í.<lo, ainda foi muito pouco. Estas foram decisões que
tivcrwn que ser tomadas no calor da batalha e com o conhecimento
incompleto dos fatos. O melhor mesmo pura a sojicultura brasileira,·
se riu <JUC os responsáveis pela formulação da política do setor fossem
udmitidos no posto de observaçiio privilegiado do Senador Paulo
Jlrossard c, de posse do conhecimento preciso dos fatos acontecidos,
ncionusscm os controles da máquina do tempo, de acesso exclusivo
du Oposiçilo, c repetissem u cena, agora com a politica correta, Mas
estes. Srs. Senadores, não silo privilégios do Governo.·
l'uru u comerciulizuçiio da safra do presente ano, após deta·
Jhudu estudo, umu série de medidas de grande importância foram
tomadas, com o objctivo de possibilitar que os produtores pudessem
ter um preço de referência pura a comercialização da sua safra acima
do preço mlnitno, c para que pudessem ter maiores opções de comer·
chtlizaciio no mercudo externo.

Dentre m medidas que objetivaram designar antecipadamente
parcela de produçi1o para determinados fins, evitando que o maior
excedente exportávd da safra utuul, não provocasse uma pressão de
ofertu no período imediato à colheita, podemos relacionar as
seguintes:
Lcvotntadas as intenções de exportação das cooperativas, foilhes ussegurudo que poderiam exportar u quantidade declarada do
produto, quando o mercado se lhes parecesse mais conveniente.
As indústrias de óleos foram ouvidas e foi-lhes concedido um
crédito pura que re,llilassem compras significativas do produto.
Anunciou-se oficialmente que o Governo compraria um milhão
de tono! adas do produto, como está fazendo desde o inicio de julho,
pagando o preço de Cr$ 75,00 a saca de 60 kg.
l'ermitiu·se que as exportações pudessem ser realizadas com
preço a lix.ur.
O importante ó ressaltar que as medidas adotadas não manterão
o pre~ do produto brasileiro se ocorrer uma bai•a nos mercados in·
teruucionais, 1nas permitem que os produtores organizados tenham
muior poder de burgunha e possam vender sua produção quando
:u.:hurcm mnis oportuno, assim como estabelecer a data para fechamcato de preço de suas exportações quando acreditarem que o mer·
cu do esteja mais propício,

A alta das cotações de julho ocorreu após divulgação do Depar·
tumcnto de Agricultura dos Estados Unidos, no início do mês, que a
safra mncricunu seria reduzida pela seca. Esse fato só poderia ser conhecido com antecedência pelos exportadores ou pelo Governo, se
tivéssemos um acordo com São Pedro, com o qual romperíamos esse
uno após us chuvas no Nordeste e as geadas que atingiram o Sul do
Pnís. As exportações feitas foram coerentes com as informações de
mercado que mostruvam queda nas cotações e nilo estimulavam vendas futuras. ConseqUentemente, não viabilizavam n guarda do produto pelos exportadores.
·

Os riscos que envolvem us vendas sem preço fixo ê inerente à atividude cmpresuriul e se constitui numa opção que, ao ser feita pelos
vendedores, rcllete a convicção que os preços na data de venda estilo
buhos t: que subirão nos meses posteriores. Para os produtores que
<.juisl!rcm ditllinuir seus riscos e ter uma garantia de preço, a alterna..
tiva é utilizarem-se das operações da hedge,

Durante o periodo de queda nos preços internacionais do produto, o Governo tcntu, por vúrius medidas, criar condições mais fnvorll·
veis puruu comcrcializuçilo. Entre essas, destacam-se: a liberação do
preço do óleo que possibilitou iL indústria dinamizar suas compras
com rellcxos positivos nu comerciulizuçilo do produto, c u redução
de ICM <JUC passa de 13% puru 9,75%. Só para efeito de cálculo, se 11
toncludn de soju era cotuduu 200 dólares, o imposto pago pelo exportador passu de 26,00 puru 19,50 dólares, sendo a diferença transferida puru os produtores c exportadores.
Um fulo imporlUntc nu utuuçüo do Governo, fulo este crnboru
quusc sempre esquecido, c 4ue merece menção por caracterizar u nlo·

Ex:un inundo-se os dados de exportuçiio de soja em grilo e farelo
de soja, relativos aos unos de 1971~.1972, 1973, 1974 e 1975, consta·
ta mos 4ue, rculmentt:, as cxportuções brasileiras, durante o uno de
1974. quando comparudus com us do uno de 1973, mostram que o
volume ,,,portado aumentou c u receita total diminuiu em virtude
~os (')rcços rnnis hui:<os vigentes no mercado m:sse uno, quando comparado com o uno nntcrior.
Qu:mdo compurumos com 1971, podemos ver que u e•portuçilo
de soja em 1974 uumentou 1.176,4%, c o preço módio aumentou
MM,ó%; "exportuçuo de furelo e torta aumentou de 122,8% e 66,8%
nus quunti~urJcs t preços rn~Uios, rcspcctivumcntt:.
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aumentos substunciais. A cxportaçilo de soju Uumentou 162,6%, c o
preço médio aumentou de 74, 1%; u exportação de farelo e torta uu·
mentou de 44,5%, com um aumento de preço médio de 37,6%.
Quando comparamos de janeiro a junho de 1975 com igual
período de 1974, constatamos que as exportações de soja uumen·
turam 138%, cm quantidades c 140% em valor, com preço médio pra·
ticumcntc iguul.
Podemos concluir, desta maneira, que o uno de 1973 foi at!pico
cm termos de preços, pois esses roram innucnciados por fatores
especulativos e pelas frustrações de safras -em outros países. Deste
modo, incorremos cm erro quando fazemos comparações, tomando
o ano de 1973 como base.
Finalmente, umu visão de como evoluíram as cotações do pro·
duto no mercado de Chicago de 1965 u i971, mostra claramente que
o período no qual u safra brasileira cru comercializada, isto é, os
meses de abril, maio, junho e j'ulho, teve cotações médias sempre
superiores il média da cotação anual. O fato da soja brasileira ser
comercializada no período de entressafra 'do maior produtor
mundial, obviamente nos favoreceu esse preço médio superior.
O uno de 1972, marca o início dq alta internacional dos cotações
do produto.
Em janeiro a cotação média foi de USS 113 u tonelada, em abril
USS 129, em novembro USS 137, tendo atingido USS 152, cm
dezembro. Portanto, vendemos a preços altos superiores aos preços
médios dos anos anteriores, mas inferiores àqueles que o produto
atingiria, pois tinha iniciado a ascensão do preço.
Em 1973, o período de comercialização coincide com as maiores
cotações que o produto já atingiu e as exportações brasileiras foram
cxccpcionulmentc favorecidas pelos altos preços, pois se em janeiro a
cotação foi USS 162,00 a tonelada, em maio e junho atingia,
respectivamente, a USS 327,00 e USS 427,00, caindo em outubro a
USS 189,00 a tonelada.
O uno de 1974, por ter sido detulhudamentc analisado, torna
. dispcnsúvcl muiores comcntllrios. Podemos concluir, afirmando que
u vantagem de preço que possuímos por comercializar na entressafra
do maior produtor, reduz-se à medida em que ampliamos nossa par·
ticipw;flo no mcrcudo internacional, e que Cstamos criando os mecanismos que possibilitem a presença do Brasil nos mercados interna·
cionais como grunde exportador o ano todo, para podermos realizar
negócios c aproveitar variações nas cotações do produto quando elas
ocorrerem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: na sua corrida por atalhos não
muito familiares c, às vezes de terreno pouco firme, o ilustre Senador
da oposiçiio,guúehu cobriu todo o espectro do sistema de produção
de soja: política de estímulo à produção, crédito, mercados de
insumos, trunsportes, armazenamento e política comercial. No nossç:~
passo mais lento, apenas aspectos da politica de preços mínimos e de
<~poio i1 comercialização e tópicos du politica de armazenamento.
Política de Estimulo à Produçilo
A política de estimulo à produção inicia-se com o cstubele·
cimento de preços mínimos do inicio dos trabalhos de plantio, o que
permite ao produtor, escolher as culturas que lhe oferecerão maior
scgurunçu c rcntubilidudc.
Os financiamentos de custeio feitos pelo sistema bancário,
normalmente, considcrum nos seus clalculos os preços mínimos dos
produtos, c portunto, são grundemente dinúmizildos.. u partir da
divulguçt10 dos mesmos,
Após a colheita, os produtores têm de suldur, nus instituições
banc:hius, os linanciumcntos obtidos para o plantio. Para que nüo
sejmn obrigudos a vender su11 produção em ocasiões desfuvorúvcis,
os produtores pmlcrnc pugm· o custeio, fazendo "Empréstimo do
Governo Federal" - (EÓF) - puru comerciulizur oportunamente
SLitl prodLH;flo.

Os EGFs são feitos somente para os produtos que constam da
pauta de preços mínimos, c os financiamentos são concedidos
utilizando-se como referência o preço fixado pelo Governo.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- Paran'}- Com muito
prazer. Entretanto, lembraria u V. Ex• que já estou com o sinal ver·
melho c tenho, a indu, umas três ou quatro páginas para ler.
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte} - Muito
obrigado. (;:para congratular-me com V. Ex• pelo estudo profundo
a respeito do problema da soja, O que nos aflige, na realidade, é ver
que o que importamos é sempre mais caro, c o que exportamos,
sempre mais barato. Nosso agricultor- pequeno c médio- não cs·
tá preparado para acompanhar a dinâmica ~o comércio nafional,
muito menos, conseqUentemente, a do comércio internacional, ~m
termos de bolsa de valores. Seria de suma significação c importância
que o Governo tomasse a iniciativa de coordenar um sistema cm que
o produtor de soja ficasse conscientizado para aproveitar as opor·
!unidades que o comércio oferece, c vendesse, tão-somente, os seus
produtos nessas ocasiões, procurando sempre o preço melhor. Muito
obrigado a V. Ex•
O SR.·MATIOS LEÃO (ARENA- Parad}- Agradeço o
aparte de V; Ex• Devo informar a V. Ex• que o Governo jâ tomou
providências nesse sentido. Jâ temos pessoas especializadas para
acompanhar, diariamente, as cotações da famosa Bolsa de Chicago.
Continuando, Sr. Presidente:
Uma vez vencido o prazo de empréstimo, se os preços do merca·
do estiverem abaixo dos preços mínimos, os produtores podem
simplesmente entregar a produção ao Governo, ficando desobriga·
dos do ressarcimento de qualquer despesa incidente sobre o contra·
to, tais como: juros, imposto sobre operações financeiras (IOF},
armazenagem, taxa de classificação, etc.
A garantiu dada aos produtores por essa política é clara c não
dá margens a dúvidas ou a especulações tendenciosas. Outro instru·
mento de apoio e garantia da 'utividade é o Programa de Garantia de
Atividade Agropecuária - PROAGRO, cujo objctivo principal é
exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a opera·
ções de crédito rural de custeio cfou investimento, para cujo cum·
primento venha a ficar impedido pela ocorrência extraordinária de
fenômenos naturais, pragas e doenças que prejudiquem rebanhos c
plantações, de modo a compromefér total ou parcialmente os seus
rendimentos,
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro} - Per·
mi te V. Ex• um aparte?
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA...;. Pann'l- Gostaria que
V. Ex• fosse breve, pois, repito, estou com sinal vermelho, meu
tempo está esgotado.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro} - Serei
tão breve quanto possível. Quero, apenas, lembrar que o sojicultor
está sujeito u uma situuçiio crítica, no que diz respeito às NPRs, ou
seju, as Notas Promissóri•s Rurais. Noto que V. Ex• franziu a testa,
mus, atruví:s desse sistema, o preço mínimo da soja fixado, ou do
vulor do mercado, não é diretumcnte pago ao agricultor, que vai ao
bunco, às cooperativas ou, então, às cmp~csas de refino. Creio que
V. Ex• conhece o assunto. Tenho a impressão que sim. Aliús, o Sena·
dor Leite Chaves apresentou um projeto e cu, concomitantemente,
tumbém o fiz. S. Ex•, com relação a soja, cu, a cana-de-açúcar. As
Nl'Rs devem perder o seu valor cambial. Parece-me que hã algumas
situuções desse gônero no Estudo de V, Ex• Pelo menos, tenho
informações do quanto é anitivu a posição dos lavradores. Muitos
deles, que fizcrum a sufru e custearam o plantio, tiveram depois,
uindu, que pugar duas vezes uo Banco. Como sou autor de um
projeto, só queria deprecur u V. Ex• u simpatia, pura quundo ele
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cultura da cana-de-açúcar, genericamente, ele irâ beneficiar os
plantadores de soja.
O SR. MAITOS LEÃO (ARENA-Paraná)- V. Ex• terá a
minha simpatia.
Mas, no problema da soja é o EGF, c não a nota promissória.
Através do PROAGRO, vem o Governo evitar a descapitalização do produtor, desde que esteja este disposto a aderir ao programa.
Finalmente, é oportuno lembrar que preço mínimo é, por defini·
ção, o valor suporte estabelecido pelo Governo Federal que visa
garantir o agricultor contra especulações de baixa dos produtos
incluídos na pauta de preços. A Política de Preços Mínimos, entre
outros pontos, deve orientar a atividadc do agricultor cm busca desta
ou daquela cultura, com base, sobretudo, nas informações do
mercado nacional c internacional, que nem sempre são de seu conhc·
cimento, bem como concorrer para dar ncxibilidade à produção no
seu constante ajustamento à demanda, de modo a evitar carências ou
excedentes prejudiciais.
Considerando-se as funções que o preço mínimo deve ter c as
peculiaridades de cada produto, são adotados critérios flexíveis para
determinação do preço mínimo. De modo geral, são consideradas as
seguintes variáveis na elaboração do estudo de fixação do preço mi·
nimo: análise de conjuntura externa e análise de conjuntura interna.
Assim, nos produtos exportáveis, nota-se urna certa prcdomi·
nância da conjuntura externa na obtenção do preço. Jâ para pro·
dutos nitidamente de consumo interno ou que só sejam exportados
marginalmente, dâ-sc maior relevo à análise da estrutura de oferta c
de custos.
A politica da soja, por exemplo, tem-se caracterizado por crescentes estímulos à produção, via substanciais aumentos nos preços
mínimos fixados, respeitadas as tendências do mercado interna·
cional.
Tomando-se por base o primeiro· preço mínimo concedido ao
produto - Cr$ 8,34, relativo à safra 68/69, obteremos a
significativa evolução dos preços para as safras subseqUentes c que
foi: 100 (1968/69); 123 (1969/70); 156 (1970/71); 205 (1971/72); 300
(1972/73); 371 (1973/74) c 586 (1974/75).
O valor corrente dos financiamentos para as atividadcs de
custeio da soja, período 1969/1974, é apresentado no quadro abaixo.
Ano

Valor (Cr$ l.IIOO)
preços mercado

Participação no total de
financiamento de custeio
na produção da soja

1969
1970
1971
1972
1973
1974

86.111
155.703
364.289
656.995
1.630.681
2.944.075

3,66
5,13
9,09
12,00
17,31
17.46%

Com base na argumentação anterior, parece-nos que o crescimento du produção tem, nu politica de preços mínimos, um dos fa·
tores que a viabilizaram.
Os Empréstimos do Governo Federal têm sido outro
importante instrumento que os produtores têm utilizado para vcri·
ficar seu crescimento.
E.G.F.- (toneladas)
Ano

Produtores

71/72
73/74
•74/75

25.365
96,324
102.287

• fin:mciamcntos concedidos uté maio.

Cooperutiv11s

302.786
543,499
1.131.798

Total
328.151
639,823
1.234,085

Através dessa operação, os proautores têm a opção de saldar
seus compromissos de custeio c manter a posse do produto à espera
de melhores preços. Pelo volume de EGFs do ano passado, vemos
que bom número de produtores assim fizeram.
Outro ponto a ser destacado í: o prazo do empréstimo para
comercialização, que chega a 210 dias, sendo que, normalmente, as
operações iniciam-se cm abril e o prazo-limite para liquidação do
empréstimo í: fevereiro do ano seguinte.

Armazenamento
O desenvolvimento da infra-estrutura de armazenamento no
País é·s.ern dúvida, uma das questões básicas para o sucesso da políti·
ca de expansão da produção agrícola, bem como para o aprimoramento do processo de comercialização. Na medida em que estejam
os produtos armazenados convenientemente, minimi~amos suas perdas, ao mesmo tempo que possibilitamos que as safras sejam
comercializadas nas épocas mais oportunas. Portanto, ganha o
pr~dutor por ver aumentado seu fluxo de rendimentos, c ganha o
Pa1s cm decorrência do maior volume de divisas que conseguirá
obte1.
.
Para o perfeito equacionamento do problema, a Companhia
Brasileira de Armazenamento (CJBRAZfiM) lançou o Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras, que está em fase nnal da clabo·
ração dos resultados e que possibilitará quantificar a necessidade de
armazl:ns por região, assim como a adequação das redes existt:ntes.
Outro_ destaque da atuaçào da CIBRAZf:M. no primeiro
semestre do ano em curso, foi a instituição do Progruma Nac;onal de
Armazenagem que até julho de 1976 aplicará CrS 1.200.000.000,00.
O Programa visa, basicamente, contemplar, com recursos tldt:quados, os tri:s níveis do Sistema de Armazenamento: terminal.
intermediário e a nível de fazenda.
A armazenagem terminal e a intermediária sc:rrto mendidus !.!~1m
recursos da ordem de CrS 500.000.000,00 a serem aplicados a juros
de 15% ao ano com prazo compatível com a capacidade de p"g!l·
monto dos tomadores, c atenderá a iniciativa privada, princip"J.
mente cooperativas e empresas privadas de armazl:ns gerais.
Para as regiões de recente colonizacilo ou de cxpans~o dus
fronteiras agrico\as, _bem CO~l) ~ttnl Servir de :1p0ill ~II)S f'lnJtH:.mas
~e cstoqu~s reguludorc:s, à necessidade da armazenageffi terminal e
Intermediária vi:m de ser destinados CrS 400.000.000,00 para serem
aplicados pela CJBRAZIÔM.
Finalmente, para st implantar, no País. uma rt!dc: ac ~mmu:c:nu
gem a nível de fazenda destinaram-so CrS 300.000.000.00 pan,
financiumento de pequenas unidades armazenadoras, bem como
pa.ra . a aquisição de equipamentos básicos, como sccttdores,
maqumas de limpeza, etc.
t: de se referir que: o Programa Nacional d..: Armazl!n:.~m~:IHll
prevê a implantação de 2,5 milhões de toneladas estáticas por ano mi:
1978, atravi:s de recursos subsidiados, colocados o liispo;i.;:"' do
setor privado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes são alguns dl1s fh.llllo:-i qu..:
me p~trcceram opl1rtuno comentar do pronuncinmcnto do !tu:-.tr~.:,
emincnle c c~1ro ~1migo, reprcsentume g:túl.!ho. Scn~1dü,' Poad.l
Brossurd. Vêem os sc:nhores qu..:, muito cmbora dcspojudo d~ clarividência c da premonição reivindicadas pela Oposição, vem o Gover~o trabalhando, a passo lirme, no uperfeiçoamcnto da rolilica
ngncalu. A resposta da ugriculturn brusilciru se tr:tdLtZ nas ,.;i,:!:lifi~::tti
vus taxas de crescimento du produção c da rrodutivid:1dc apr~:,L:nta
dus pelo sctor nos liltimos dez anos. Muito obrigudü. (Muho bem!
Palmas,)
O Sr, Ruy Santos (ARENA - Buhlu) - Sr. P"sid"ntc, pc~o "
puluvru, como Lider, parn umu C(lmunicação, asscf:urando :1 V. E.\•
: it Casu que nrw lcvun:i nem cin.:o minutos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) vru illl nobre Senador Rlly Suntos.

Concod<> <t pulu-
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cia 0 seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Um dos setorcs da Administração que mais se tem desenvolvido
no País é, indiscutivelmente, o de Comunicações. Ainda há poucos
dias, o Senhor Presidente da Republica inaugurava em Tanguá, no
Município de ltaborní, a segunda antena da EMBRA TEL. E, hoje,
as imagens saem do Rio de Janeiro para todo o Território Nacional,
como descem do Norte ou sobem do Sul. E o sistema DOO, a cargo
da TELEBRÃS, está funcionando perfeitamente cm todas as
Capitais. Venho, apenas, à tribuna para destacar que o primeiro
município baiano que tem ligação, através do sistema DOO, com
todo o Brasil é: Feira de Santana que, a partir de hoje, fala para todo
o Pais, sendo que, nos diversos Estudos, com as Capitais, e destas
para Feira de Santana,, que i: a principal cidade baiana depois de Sal·
vador. Considero Feira de Santana minha cidade de origem, ao
menos pela afeição que lhe dedico, pois é lá que passo os meus
recessos
, Habitada por uma gente admirável, por um povo.trabalhador,é:
Feira de Santana uma terra progressista e que pode ser tida como o
portão do sertüo nordestino, promovendo o desenvolvimento da
Bahia e do Brasil. E, agora, com esse meio de comunicação, essa
maravilhosa cidade melhor ainda se coloca, para servir ao seu progresso e ao seu desenvolvimento. (Multo bem!)
,

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Jessé Freire.

Concedo a

O SR. JESSt FREIRE (ARENA - Rio Grande do Norte.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo registrar a visita que o Presidente Ernesto Geisel fará ao
Rio Grande do Norte, nos próximos dias 25 e 26 do corrente, muni·
festando, antecipadamente, meus sentimentos de júbilo e esperança
nesse acontC'cimento. Mais urria véz, o PrÍ:sidcnte cstarâ nO'
Nordeste e, considerando que, em todas as oportunidades anteriores,
várias decisões do maior alcance foram adotadas em benefício da
região, é justincado o entusiasmo com que aguardamos as con·
seqOi:ncias salutares da presença de Sua Exceli:n.cia no meu Estado.
Aliás, antes de visitá-lo, já o Presidente, atendendo a pleitos do
Governador, deferira ao Rio Grande do Norte ajuda substariciul,
através de soluções u velhos problemas que se eternizavam a setores
básicos, como saneamento e abastecimento d'úgua, sistemas viários,
habitação, além de auxílios à economia estadual debilitada por suces·
sivos flagelos climáticos e de algumas prefeituras, como as de
Mossoró c Pendência, contempladas com recursos para obras de
recuperação de serviços urbanos, reivindicadas pelo Governador
Tarcísio Maia.
Todavia, no momento presente, há circunstüncias novas que
realçam e ampliam u importância du visita presidencial.
Em primeiro lugar, está no roteiro do Presidente du República a
inspeçàa dos trabalhos de perfuração do campo de Uburanu, em
Macau, revelado pelo Ministro das Minas e Energiu como uma das
m<~is promissor<" reservas petrolíferus do Brasil. Não upenus em
termos de poteneialidudes, já medidas, mas de baixo custo opera·
cional, tendo e111 vista as caractcristicus do local da plataforma onde
se situam os poços, de pouca profundidade. O campo de Ubaranu
serú uma positiva opção 1t PETROBRÃS para, vencendo a butalht•
du produçiio nacional, ir libertando-se dos pesados encargos da im·
portação, tão lesiva ao nosso balanço de pagamentos e às nossas re
scrvus cumbiuls. O dcsc:nvolvimento das pesquisas geofísicas, estruti·
grúlicus c de sismogrunu cst{t u indicar as possibilidades remis dc
dctcctuçào de ctompos de óleo também no Continente, subido que, na
itrcu, u ocorréncia de petróleo foi identincadu tanto no arenito ,\çu
como nu f'ornuaçtio Tibuu, o que uumcntu Usígnílicaçi\e ..c'conõmicú
do Estudo nos próximos unos.
t\ssim sendo, é imlubit(avcl que u rcfinuriu projctudu pura o Nordeste havcría tJUC se t1xur no Rio Grande do Nort,c, o qual, de resto,

por força de sua privilegiada posição geográfica, será altamente estru.
tógicu. E, aliada à fábrica de barrilhu, já em fase de implantução, í:
·por iguul irrecusável que a exuberância econõmicu de Uburuna conduzirá, fatalmente, à seleção da área para um pólo petroquímica
ansiado pela região, de tilo largo sentido para u completa integração
do Nordcstc nus fronteiras econ~micas do ~ais, em níveis desejáveis
id:c um desenvolvimento nacional igualitário.
f:. por estas ruzões. Sr.. Presidente, que confesso, previamente,
meu júbilo c esperança pela visitu do Presidente Geisel ao meu
.Estado, cujos interesses estarãó ademais defendidos por um homem
sério, austero, de acendrada vocação pública e notável capacidade
udministrativa qu~ í:, sem favor, o Governador Tarcísio Maia. Muito
í: de se espcmr desse diálogo estabelecido entre personalidades que se
.ar. num, no desejo de serem úteis ao Estado e ao Brasil.
Conr.o nu escolha do Rio Grande do Norte, para sede da refi.
naria do Nord~ste e, a médio prazo, de um pólo petroquímico.
Conr.o no bener.ciamento local dos ricos minérios estratí:gicos do
Seridó, onde é previsível até u exploração de urânio e tório. Confio
numa reformulação de preços mínimos do 'algodão, em benefício,
principalmente, dos agricultores da região, dignos de uma remuneraÇão mnisjusta pelo seu trabalho, consoante já manifestei, recentemente, dcstu tribuna. Confio em que se corrija, no plano de
emergéncia do Ministério do Interior, a omissão da Barragem de
Passagem Funda, no Vale do Apodi, imprescindível ao equacionumento do problema das enchentes do Rio Mossará, em benefício
tanto das populações de vários Municípios como da preservação do
parque salineiro, sujeito a inundações freqUentes, de prejuízos incalculáveis. Confio em que o Governador encontre, junto ao
!'residente, uma saída humana para a região do Monte das Gamcleirus, onde a população vive horas amargas, oriundas de longa estiagem quelho exauriu, desde muito tempo, as minímas condições de
ganho c subsistência. Confio, finalmente, em que se apressem as soluções da crise sociul que se abateu sobre Macau e Areia Branca, com o
desemprego advindo da mecanização das salinas e funcionamento do
Terminal Saiineiro de Areia Branca.
E por confiar nessus providóncias concretas e urgentes, que
ussinalarão, mais uma vez, a presença benéfica e salutar do Presidente Geisel no Nordeste, é: que registro, por antecipação, sua visita
ao Rio Grande do Norte, 'Estado que, apesar de sofrido, mantí:m
bem ·acesa u chama da esperança em seu gra~dioso futuro, (Muito
bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Evandro Carreira- Henrique de Lu RocqueFausto Castelo-Branco - Helvldio Nilnes - Petrônio Portellu Virgílio Túvora- Doníício Gondim - Murcos Freire- 1\rnon de
Mello- Augusto Franco- Gilvun Rocha - Lourival Baptista Hcit<>r Ditos - Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- João Calmon
- Vusconcelos Torres- Nelson Carneiro- Gustavo CapanemaOrestes Qué:rcia - Benedito Fcrreiru- ltalívio Coelho - Mendes
Cmwle- Leite Chaves- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) período do Expediente.
Pussn-se à

Encerrado o

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento no 410, de
1975, dos Senhores Senadores Lourivul Buptisttl c Ruy San·
tos, solicitando a trunscriçUo, nos Anais do Scnudo F..:dcrul,
do discurso pronunciado pelo Excelentíssimo Senhor Pre·
sidcntc da Rcpl1blica; General Ernesto Gciscl, cm Tunguú,
Município de ltuborui, no Estudo do Rio de Janeiro, nas
solcnid~1dcs
comt:rnorativus ao lO\' universúrio du
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Em votação o requerimento.
,
às Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta'dos. (Pausa.) .
Aprovodo.
Será feita a transcrição solicitada, ficando prejudicado o item 2,
que se refere no Requerimento n• 410-A, de 1975, de autoria do
nobre Senador Vasconcelos Torres, por tratur-se de matéria análoga ..
"Senhores
As comemorações que hoje aqui realizomos, têm o significado
especial de um importante marco na evolução das comunicações no
Brasil.
o momento em qu~ se completa a primeira dí:cado de existência
da EM BRATEL, i: oportuno para u111a avaliação dos resultados jã·
obtidos c pura a reafirmação dos propósitos de prosseguimento e
continuado uprimo.ramento da obra realizada.
Os responsáveis pelos três primeiros governos da Revolução
tiveram a compreensão perfeita da magnitude do problema das
comunicações e da importância fundamental do setor, como suporte
pura o gigantesco esforço que então se iniciava,, com vistas a gnrontir
o efetivo desenvolvimento econômico e social da Nação.
As notórias dificuldades encontrados - que abrangiam,
indiscriminadamente, todos os campos de ação governamental puderam ser superadas, estabelecendo-se, numa primeira etapa, as
bases pura toda a programação prioritário e iniciando-se, logo em
seguida, sua efetiva implementação.
·
1': de se destacai, como fundamental, a própria constituição da
EM BRA TEL, já prevista em legislação anterior, mas que somente
·em 1965 veio a se tornar uma realidade concreta.
Também no âmbito institucional, foi excepcionalmente relevante a decisão 'contida no Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
de se incluir na estrutura governamental uin Ministério dedicado
. exclusivamente às comunicações.
·
o ciclo, em certa medida, se completou com a constituição, em
1972, da TELEBRÁS, voltada especificamente para a integração do.
vital sistema telefôn'ico.
A amplitude e significação dos trabalhos desenvolvidos, a portir
dn fase inicial da programação revolucionária, podem ser apreciados
pela citação de alguns dos principais objetivos atingiaos: .
- participação do Brasil no sistema INTELSAT, que então se
iniciava:
- implantação e operação da estação terrena para comunica·
çàes internacionuis via satélite;
- reformulação da política tarifâriu;
- nacionalização da CTB e da CTN;
- transferência para a jurisdição federal ~o poder de concessão;
- estabelecimento de normas para a participação do usuário
nu expansão telefônica sob a formo de autofinonciamento;
- uprovução de normas jurídicas, técnicas c contábeis para a
execução dos serviços de telecomunicações;
- fixação de normas gerais sobre o conteúdo das programa·
ções de radiodifusão;
- regulamentação do Fundo de Fiscalização das Tclecomuni·
caçõcs c dos principais serviços;
- uprovuçilo do plano de prioridade de implantação de siste·
mus pela EMBRATEL;
- reserva de .cnnuis, cm todo o território nacional, para usa
exclusivo cm tclcvisi'io educutivu;
- impluntução dn rede interestadual de telecomunicações;
- impluntuçil.o do sistema de Discagem Di reta à Distuncia.
A turefu reulizudu no setor das telecÓmunicuções foi relevante e:
de cunho verdadeiramente revolucionário. 1': esta, sem dúvida, uma.

dus áreas cm que muis se inovou c produziu.

Em termos quantitativos, são altamente expressivas algumas
comparações entre dados de 1964 c 1974:
- o sistema de telecomunicações internacionais, via satélite,
inexistente no-inicio do período, passou a contor com dispor.ibilida·
de de 324 circuitos; os circuitos por cabo submarino, inexpressivos
cm 1964, atingiram u 160 disponíveis:
- no sistema de telefonia, a comutação interestadual de Zero
atingiu a 38.5 I I troncos de trânsito; os· circuitos interurbanos
intcrestatluais- em canais vezes quilômetros- evoluirom para I 5,9
milhõ.cs;

- o número de telefones nas redes locais, passou de um milhão
e 240 mil pura 2 milhões c 770 mil, tendo como meta atingir a 8,1 mi·
lhões ao final de 1979; o índice de telefones por 100 habitantes de
1,55 passou u ser de 2,64;
- no sistema telex, o crescimento foi de 657 termin'ais para
10.330.
Puralelurnente a esta expansão dos serviços, a,indústria brasilei·
ra de material de telecomunicações, a partir de I964, desenvolveu-se
aceleradamente, tanto em quantidade, como em quolidade, e com
crescente índice de nacion'alizaçãq. Assim:
_ a· capacidade de produção de terminais telefõnicos, por ano,
aumentou de 80 mil par~ 700 mil;
·
.
- a de produção de aparelhos telefônicos, de IDO mil para 700
mil, sendo aqui fabricados os principais componentes dos aparelhos;
_ os equipamentos de transmissão interurbana praticamcpte
não eram produzidos no País: presentemente essa indústria está cm
fase de consolidação, com a fabricação de equipamentos rádio c
multiplex;
.
-a produção de cabos c acessórios telefônicos teve um extraor•
dinário crescimento; estima-se que em 1975 tenha vendas da ordem
de um bilhão e meio de cruzeiros;
- u indústria de equipamentos de alimentação elétrica
(rctificadorcs e baterias) era qua.se.inexistcnte; em 1975 a produção
atingirá o valor de 700 milhões de cruzeiros c atenderá a todas as nos·
sas necessidades;
- os teleimpressores eram importados; atualmente, a indústria
,brasileira já proâuz us unidades necessârias para os serviços telex.
A tarefa que coub9 ao meu Governo, de dar continuidade,
ampliar e aprimorar- segundo as necessidades da fase presente do
desenvolvimento nacional - a programação recebida dos antecesso·
rcs, vem sendo executada, e continuará a sé-lo, com o mesmo empe·
nho e o mesmo sentido de aceleração do progresso que, uniforme·
mente, tem caracterizado a açào dos governos da Revolução.
·A dimensão do atual programa para o área de comunicações,
como desdobramento setorial do 11 Plano Nacional de Desenvolvi·
mento, pode ser medida pelo.!llontantc dos dispêndios programados,
os quais, em valores atualizados, ascenderão, no período 1975·1979 a
mais de 87 bilhões de cruzeiros.
Atingidas, nu fase anterior, as principais metas estabelecidas
quanto ils ligações internacionais, a ênfase pass?U o dirigir-se à
,consolidação e expansão das comunicações internas.
·
Assim, do total citado, de 87 bilhões de cruzeiros, 72 bilhões
dcstin .. m·se a projetas relacionados com a telefonia urbono e
interurbana: 8 bilhões ao 'Sistema Básico de Telecomunicações; 2
bilhões il Rede Nacional de Telegrafia c Telex e o restante o outros
s·clorcs.
A política de implementação do programa foi formulada tendo
como principuis objetivos:
- utcnder à demanda reprimida dos serviços de comunicações,
com extcosiio do atendimento a todo o território nocional, c amplia·
çilo dus áreas de serviços;
- promover a consolidação e o desenvolvimento do indústrio
de telecomunicações, estabelecendo os bases para sua expansão e
'divcrsificaçiio, c assegurando as condições necessárias de competiçiio
u nfvcl intcrnucionul;
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- modernizar as técnicas operacionais, através do aperfeiçoamento contínuo dos recursos humanos.
Aindu no quudro de realizações, cube destacar dois aspectos da
progrunmçiio cm undumcnto que merecem referência especial, por
sua importante signilicuçiio.
O primeiro relaciona-se com a decisão de implantar o Sistema
Doméstico de Tclccomunicuções Viu Satélite, o qual, além do que
representa cm Lermos de avanço, do ponto de vista tecnológico, será
falar particularmente relevante nu consecução do objetivo - da
mais ullu prioridade - de intcgruçuo nacional, pois possibilitará u
muis ritpida incorporuçiio ao sistema de telecomunicações do País de
partes dus Regiões Norte c Centro-Oeste ainda não interligadas ao
conjunto.
O segundo diz respeito à ênfase que se atribui à purticipuçuo da
indústrin nacional no processo de expansão dos serviços de teleco·
municuções.
Meus Senhores
A minha presença, nesta cerimônia de inuuguraçuo da segunda
untcnu du Estação de Tunguá, que ampliará sun capacidade operacio·
nal, elevando-a de 324 pura 828 circuitos disponíveis, traduz a
relevância que o Governo atribui a trabalhos como este, a cargo do
Ministério das Comunicações.
Na oportunidade e concluindo, desejo manifestar-lhes a convie·
çào de que, graças à capacidade profissional e ao devotamento de
todos os que labutam neste sctor, na área estatal e na indústria privada, c graças ainda aos elevados recursos financeiros que tem sido
passivei mobilizar pura u realização da programação est.abclecida,
prosseguiremos no cresci'mento rápido e clicientc de nosso sistema de
telecomunicações.
E, assim, daremos, certamente, valiosa contribuição- necessária c mesmo indispcnsávdl- pura o desenvolvimento geral do País e,
sobretUdo, paru ussegu~Ur a nossa integração nacional."
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão·, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 30, de 1975, de autoria do Senhor Senador Itamar Fran·
co, que altera a Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974, que
"institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos
de idade e pUra inválidos, e dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 138, 139 c 140, de 1975, das
Comissõe.~:

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com votos vencidos dos Senhores Senadores
Helvídio Nunes, José Lindoso e Heitor Dias;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável.
Está em discussão o projeto, em segundo turno.
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) -Sr. Presidente,
peço u palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador Itamar Franco,
Ó SR. ITAMAR FRANCO (MDB - Minas Gerais, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quer-me parecer que a defesa desse projeto seria ati: desneces·
süria, jú que tivemos os pureceres favoráveis da Comissão de Cons·
tiluição c Justiça, da Comissão de Legislação Social e da Comissilo
·de Finanças.
Este projeto jú foi aprovado em primeiro turno. E entre as jus·
tificutivas purn· a sua uprescntuçào eslava a realidade, segundo o
estudo a que procedemos, de que o cidudiio brasileiro, nu fuixtl de 65
unos u 70 unos de idade, estlt desprotegido.
Nu própria justificativa, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
buscúvtimos, cm s!ntcse, as palavras do Senhor Presidente da Repú·
blicu quando da instalação dos trabalhos da presente Sessiio Legisla·
tiva:

"Quanto à Previdência Social, por intermédio do nosso
Minislério, objetivu-se implantar a sua universalização".
Bastaria este sintetismo do Senhor !'residente da República.
puru justificar o projeto que apresentamos. Mas, fomos mais além,
buscando, também, a fula do Ministro da Previdência e Assistência
Social, que após ressaltar o objetivo de estender a proteçilo prcviden·
ciltria,- notem bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores- "à popula·
crao inteira'', manifestou-se, cm certo trecho, deste modo:
"Assim, ao ludo de seu extraordinârio sentido humano,
jú de si suficiente pura evidenciar sua oportunidade, a iniciati·
vu decerto concorrerá de maneira acentuada para atenuar a
carência económica dos que dela se beneficiarem, aluando co·
mo futor de justiça social, dentro da firme orientaçilo de Vos·
s:r Excelência no sentido de estender a todos, a começar pelos
mais n.ecessiludos, os frutos de um desenvolvimento que não
deve ser apenas econômico."
E continuamos, Sr. Presidente, na nossa justificativa, iembran·
do u necessidade de estender aos maiores de 65 anos os .benelicios da
Lei n• 6.179, de 1974, observando o seguinte:
I) têm direito u aposentadoria todos aqueles que, antes
dos 60 unos de idade, tenham exercido, por determinado pra·
zo, atividade vinculada à Previdência Social.
2) furüo jus u um pecúlio especial os maiores de 60 anos
que, não Lendo se vinculado à Previdência Social, passem a
exercer atividude abrangida pelo sistema;
3) Os maiores de 70 anos que, também, nunca se
Lenham vinculado, passarem a ser beneficiários automt\ticos
da Previdência Social, na forma da Lei n• 6.179/74.
Este pequeno quadro, Sr. Presidente, demonstra um fato irretor·
quível: sem nenhuma justificativa de ordem legal ou social, os
maiores de 65 anos de idade, até 70 anos, estão realmente desampa·
rudes,
Sr. Presidente, não busco apenas as minhas justificativas, mas a
fula de Senadores du Aliança Renovadora Nacional, nas Comissões
de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças, todas
que, tecnicumen\e. estudaram o projeto e lhe deram parecer favo·
r[IVel.
,
Nu Comissão de Constituição e Justiça, foi Relator o ilustre Se·
nudor ltalívio Coelho, que, entre outras coisas, disse o seguinte:
"Sob o ponto de vista constitucional e jurídico, o projeto
nos parece Ler plena viabilidade. Isto porque a única vedação
du nossa Curta Magna quanto aos projetas de iniciativa do
Congresso Nacional, relativamente a benefícios previdcn·
ciários, é ti de que nua poderão ser criadOS, majorados OU eS•
<endidos sem u indicação da correspondente fonte de custeio
totul."
Aí estil u palavra, Sr. Presidente, da Comissilo de Constituição c
Justiçu através do seu ilustre relator, Senador Jtallvio Coelho.
O brilhuntc parecer da Comissilo de Legislação Social, escrito
pelo Senudor Mendes Cunale, diz o seguinte:
"Incompreensível. reulmente. foi a situaçuo criada pclti
citudu lei. ~ subido que a Previdência Social, estruturada
puru prcstm serviços de assistência e benefícios de munuten·
çuo conlinuudu, objetivu amparar, primaciuimente, aqueles
que, vinculados uo sistema, pura ela contribuem por determi·
nudos períodos.
Temos, ussim, que u uposentudoriu por velhice, conccdiM
du uo segurado que completa 65 unos de idade, requer um
tempo mlnimo de contribuição de 5 unos. Por outro lado, a
uposentudoria por invalidez tem um prazo de carência de upc·
nus I uno, independentemente do limite de idade.
Em função, possivelmente, de c41culos utuuriuis, vez que
u Prcvidênciu Sociul, no Brasil, é do tipo "rctributivo'', isto é,
usscmeJhudu uo seguro, u pcsson que ingressa no sistema aos
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ias contribuições vertidas,
De qualquer forma, como bem acentua o eminente
Autor do Projeto, estavam amparados pela Previdência Social apenas as pessoas que exerciam atividadc remunerada
até· uos 65 unos de idade, quando sobreveio a Lei n•
6,179/74,"
'
E por aí vai o Senador Mendes Canale, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pura concluir pela oportunidade deste projeto.
Nu Comissão de Finanças, tCmos o parecer do ilustre Senador
Heitor Dias, que diz, entre outras coisas, o seguinte:
"Desse modo, o projeto, ao reduzir o limite de idade, cm
nada afeturá o equilíbrio financeiro da Previdência, pois, a
estimatiVa cru de amparar ~~imediatamente", segundo a Mensagem Presidencial, 200,000 cidadãos.
A proposiçiio é de grande sentido social e vem ao en·contro dos propósitos do Governo, no sentido de amparar, pela
protcçüo da Previdência Social, a população inteira do nosso
País.
Sob o aspecto financeiro, competência regimental da
Comissiio de Finanças, nada temos a opor à 'iniciativa de lei,
uma vez que u fonte de cus.teio total referida no Parágrafo
único do urtigo 165 da Constituição, já está prevista no artigo
M• da Lei n• 6, I79, de I I de dezembro de 1974."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas manifestações das nossas Comissões Técnicas, temos certeza de que este projeto, seguindo
o rumo pura o qual o Governo hoje caminha, no campo social, merecerá, nós esperamos, o apoio da Maioria desta Casa, (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua em
discussão u mutí:ria, (Pausa.)
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla)- Peço a palavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra o
nobre Líder Ruy Santos,

O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Sem revlsio do
orador.)- Sr, Presidente:
Quando este projeto do Senador Itamar Franco entrou na Ordem do Dia, para discussão cm primeiro turno, tive oportunidade de
dizer u S. Ex• que a Liderança da Maioria o aprovaria, embora se
reservasse o direito de revisão da matéria cm segundo turno. Disse isto, Sr, Presidente, porque, já àquela época, diante de três votos venci-

dos na Comissão de Constituição c Justiça, tive minha atenção
chamada para o dispositivo constitucional com que colidia esse
projeto, pois nele não se assegurava o custeio para n, responsabilidade assumida, Mas, entre o primeiro e segundo turnos me vieram
às mãos as informações do Ministério da Previdência Social sobre este projeto, pum as quais peço u atençüo da Casa.
.. I, A proposição do Senador Itamar Franco visa a
extcnsuo dos benefícios criados pela Lei n• 6. 179, de I I de
dezembro de 1974, que se processaria duplamente pela:
I - eliminação da vinculação anterior à previdência
soei ui;
li - redução pura 65 unos da idade necessária à percep·
ção do benelicio.
2. O autor, embora reconhecendo os elevados propósitos do Poder Executivo, afirma que u citada lei criou uma situuçiio de injustiça ao afastar de lodo c qualquer amparo
social o homem nu idade intermediária de 65 a 70 unos,
3. Preliminarmente, convém lembrar que o seguro so·
ciul brasileiro foi criado com o·sentido de dar uo trabalhador
uma garantiu de manutenção diante dos imprevistos duvida
profissional, equivalendo o benelicio u uma substituiçilo do
sul{lrio. O regime í: contributivo, concorrendo u mussu

lrubulhudoru ulivu puna u formação das reservas destinadas a
custeur os bcncrfcios dos inutivos.

4. Assim, o campo de aplicação · do seguro social
sempre foi restrito àqueles que, nu condição de trabalhadores
possuíssem, no ato do requerimento, a qualidade de segura·
dos do sistema ou aos que reunissem a condiçilo de seus
dependentes.
5, A extensão da proteção social - com 9 concessão
de uma renda mensal vitalícia e o direito de utilizar os servi·
ços de assisténciu médica aos maiores de setenta anos de
idade c aos inválidos, mediante preenchimento de requisitos
mínimos, sem que precisem ·~er, na ocasião, o status de

trabalhadores ou contribuintes do sistema, representou
indubitavelmente um grande passo no desenvolvimento do seguro social brasileiro, pois duzentos mil trabalhadores, segundo dados estulísticos, serão beneficiados pela medida,
6. Para que essa extensão pudesse ser proporcionada, a
elaboração do projeto que se transformou na Lei
n• 6. I 79/74, foi precedida de estudos cautelosos por parte
dos órgãos técnicos do Ministério da Previdí:ncta e
Assisténciu Social, a fim de que fossem observadas as fronteiras da previdéncia social -sem invasão da área especifica
· du assistência social, cuidando-se de não onerar, sobremaneira, o sistema com o novo encargo que lhe seria imposto, de modo a poder-se enquadrá-lo no Plano de Custeio da
Previdênciu Social,
No tocante à redução da idade estabelecida no artigo 1•

da Lei n• 6,179/74. de 70 para 65 anos, convém salientar
que, durante a tramitaçuo do projeto no Congresso Nacional
- Projeto de Lei n• ~.340, de 1974, na origem, de autoria do
Poder Executivo, foi rejeitada a emenda do ilustre Sr.
Deputado Francisco Amaral nesse sentido.
8, A vinculação à previdência social decorre do fato de
terem origem nas contribuições de empregados c
empregadores os recursos levantados para a concessão de
benefício, destinado a completar o sistema previdenciário
pelo atendimento à massa de segurados marginalizada pela
perda dessa qualidade ou pela não vinculação ao sistema da
classe profissional a que pertencia.
9, Não se cogitou de desviar pura a área da assistência
social os recursos do JNPS. nem talvez se pudesse fazê-lo.
Haverá uma maior possibilidade de adequada assistência aos
.. mais necessitados''. na expressão do ilustre autor da
proposição, quando se atende à área ainda vinculada aos sal.á·
rios, reservando os recursos gerais das entidades ussistenciais,

exclusivamente pura a população não abrangida.
10.' Sem dúvida, í: ainda reduzido c abaixo mesmo da
expectativa, o número de solicitações de renda mensal vitalí·
cia feitas ao INPS, conforme dados ati: agora registrados pela
Secretaria especializada, porém deve-se salientar que eles se
referem ao primeiro benefício estruturado em bases de cunho
demográfico e não estritamente técnicas,
I I, Cosndierando-sc as condições sociais, a extensão
territorial do País e a idade dos interessados, é de se
presumir que os efeitos da lei só serão avaliados, atraví:s.do
número de beneficiários, após decurso de maior prazo de sua
vigência.
12. Atente-se, entretanto, que 11 supressão dos ·requisitos
estabelecidos nu Lei n• 6.179/74, principalmente no que
concerne ao limite de id11de, ocasionaria, sem dúvida alguma,
aumento imprevisível de requerimentos no INPS pedindo o
bcncllcio, exigindà fosse u matéria passível de novos estudos
utuuriuis, a fim de que pudesse ser calculado o aumento de
despesas e conseqUentemente estabelecida a correspondente
fonte de custeio,
13. Em face do exposto, ó des!lconsclhlavel a uprovuçilo
do Projeto de Lei n• 30/75, pois, en~boru comtcmple pretensões en1 princípio aaceitnveis; contraria os princfpios do se·
guro social c, não prevendo u fonte de custeio pura o
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cionul n• I, de 1969,"
Sr. Presidente, por esses motivos a' disp~içiio du Lidernnçu da
íüiançn Renovudorn Nacional (lamento dizer isso n.o nobre Senndor
'!la mar Franco) 'é pela rejeição do seu projeto.
· Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)

O Sr, Ruy Santos (ARENA - Bahla) - V. Ex• como ex·
Ministro do Trabalho, sabe que isso não pode ser dado assim, nessa
universalização imt:diutu. Ela. tem que ser gradativo., do contrário
nua hi• como controlar suas conseqüéncias.

consideram razoáveis as intenções e reafirmam aquilo que, na justifi-

caçUo dos recursos para cobri-lo. Mas isto é matéria que cabe per-

caçiio do projeto, é dito pelo próprio autor, Senador Itamar Franco,
que reportando-se a uma frase do Sr. Ministro da Previdência Social,
lembra ter S. Ex• afirmado:
" ... quanto à Previdência Social, por intermédio do nosso
Ministério, objetiva-se implantar a sua universalização."

fcitumente dentro do processo legislativo. As Comissões competentes podem solicitar dados ao Ministério da Previdência Social, ou
utilit.ar·se daqueles oficiais e publicados sobre a matéria, que são os
balanços da Previdência Social, para verificar se existe ou não
cobertura a esse respeito.
Haverá então a colaboração de todos os órguos fornecedores de
elementos, para que possamos realizar, em tese, o que í: desejo de to-.
dos. Nas razões do próprio Ministério, se reconheceu procedõncia
da medida: apenas se discute sua conveniência no momento.
E evidente que o ponto de vista do Ministério é respeitável, mas
é apenas um parecer. Contra ele, temos o parecer de três Comissões.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Siio Paulo)- Exato,
Estou de acordo com V. Ex•; ela tem que ser gradativa. f: o que faz o
projeto, abrange homens que têm mais de sessenta e cinco anos, o
O Sr. Franco Montoro (MDB-Silo Paulo) - Sr. Presidente, que é uma pequena parcela.
V. Ex• há de convir que chegaremos à univcrsalizaçãoutravi:s
peço a palavra.
de fatos parciais. O trabalhador ugr!colu é uma parcela; os h~mens
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u de mais ile sessenta e cinco anos, outra parcela. E elas estão
palavra ao nobre Líder Franco Montara.
evidentemente incluídas no processo de universalização. Vi:-se, pelo
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo, Sem debate, que realmente, há matéria para discussão do assunto. As
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
razões invocadas pela Liderança da Maioria não deixam de
As razões que ncabam de ser npresentadas pela Liderança da apresentar aspectos novos do problema, inclusive, o relativo à
Maioria' referem-se n dois pontos. O primeiro, quanto ao mérito du cobertura.
.
.
..
,
medida, e o segundo, quanto à sua constitucionalidade.
Como observara o nobre Senador Gilvan Rocha, há um
No tocante ao mérito, nem mesmo as razões indicadas superavit no Instituto.
. .
. .• .
concluem peln sua' inoportunidade ou injustiça. Pelo contrário,
A Cônstituição diz que não pode haver um beneficio sem a indi·

O objetivo do projeto é fundamentalmente incluir na
Previdência Social uma categoria até agora excluida, 1':: a idéia da
universalização que corresponde àquela transformação que ,se opera
no mundo entre o principio da previdência social ou segurança
social, no sentido estrito, e o principio da chamada seguridade social.
a universalização do seguro social coberto pela própria comunidade. Evidentemente, estamos evoluindo neste sentido. O próprio
Ministro reconhece que sua intenção é a universalização do beneficio
do seguro social.

e

O Sr. Ruy Santos(ARENA- Bahla)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) - Com
prazer.
· O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Vi nos jornais a noticia
que as donas-de-casa iriam participar, mas ao lado dela li que elas
também contribuiriam. 1':: o que não se dá com os beneficiados entre
os sessenta e cinco e setenta anos de idade.
O Sr. Gilvan Rocha (MDB- Sergipe)- E o superavit?
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - O superavit está
examinaâo e V. Ex• sabe que é um cálculo atuarial. O superavit pode
existir hoje e desaparecer daqui a dois anos.

O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Permite-me
V. Ex• um aparte'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) - Com
prazer.
O Sr. itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- O ilustre Lider
da Maioria, Senador Ruy Santos, lembrava alguns estudos da Previdõnc.ia Social. O próprio Ministro dizia que o amparo aos maiores
de 70 anos de idade cu iria para duzentos mil cidadãos. Ora, ati: março deste ano, apenas dois mil haviam solicit~do esse uuxílio ao
Governo Federal; dois mil apenas, ,de duzentos mil previstos. V. Ex•·
sabe que a mi:dia de idade no Brasil nuo ntinge a 65 anos. Serão muito poucos os beneficiários de 65 a 70 anos de idade. A nossa média
de idade é de 50 a 50 e poucos anos. Por isso, honestamente, não
·compreondemos a justificativa, apresentada pelo Ministério, para a
rejcir;Uo d~:ste projeto.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)- V. Ex•
uponta .um argumento reulme:nte irrespondível.
Na justificação do projeto governamental, falava-se que a previO SR. FRANCO MONTORO.(MDB- Siio Paulo)- Agrade·
ço as contribuições, Mas não precisamos recorrer às do.nas-de-cusu, suo cru reuhncn te de duzentos mil trabalhndores. Se, passado o uno,
que aindn niio estão protegidas, trata-se apenas de um projeto. Mais se lmbililaram apenas dois mil, V. Ex• pode perfeitamente justiõcar
do que isto, nponto a V. Ex•s u lei para o trabalhador rural. Ele tem o seu projeto com o restante. A sobra dá pura cobrir folgadamente
hoje sua aposentadoria assegurada sem que tenha contribuído. (; .um.novo cncurgo.
exutumt:ntc o início da universalização· do seguro S"ociul, que· o

próprio Governo, ~:m outros projetas,. tentou estender a outras
cutt:gorius, como a dos pescadores, E prov'avclmcntc, vai éstcndcr a
inúmeras outras cutegorias pura que tenhamos realm'ente aquilo que
o próprio Ministro afirma ser o ideal do princípio do seguro socinl:
que todos sojam beneficiados por es!u medida social.
O Sr. Ruy Santos {ARENA- Bahiu)- V. Ex• permite-me
um aparte?
O SR. FR~NCO MONTORO (MDB - Siio Pu~lo) - Com
~prazer,

. O Sr. Itamar Franco {MDB - Minas Gerais) - Exatamente,
Excclõnciu. Desses 200 mil, hl apenas dois mil até ugoru. O superavit
dcvcrC1 ser uprcscnLUdo cm letras do Tesouro Nacional,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Suo Paulo)- V. Ex•
mostru u importt"mciu du discusstio do projeto, no Plenário. Nesse
sentido, cu fuço um pequeno purêntcse pura louvar o procedimento
seguido pc:la Muioriu, o dt: trnzer ao conhecimento do Plenário us ru·
zõcs que tem contra o projeto, nu oportunidade da discussão,,.,
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Buhlu)- V. Ex• me permite um
upa r te'!

li
I

I

''

-553O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) - ...
porque então, ui, se travará a discussão, podendo decidir-se no pró·
,prio Plenário ou, como vamos propor, encaminhar a matéria às
Comissões técnicus, para um rccxamc à vista das razões trazidas pc·
•lo Govemo c pelos demais parlamentares que participaram da discas·
são cm Plenário. ~ esta precisamente a intenção do processo legisla ti·
vo, 'quando fula nu discussilo dos projetas c na sua voiação como fa·
ses distintas.
.
'

I

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla)- V. Ex• me permite ou·
tro~~
·

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Esplrlto Santo)- Há muito
lempo estou pedindo um aparte a V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-Sio Paulo) Espero que os .outros apartes se completem, porque desejo dizer
illguma coisa sobre os que foram proferidos.
'
Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. 'Vasconcelos Torres (ARENA-Rio d~ Janeiro)__; Eu ·p;;.r
diria a V, Ex• não esquecesse meu pedido de aparte, tamb~m_.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Meuaparte ê paru dizer que quanto à média de vida do brasileiro, temos'
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Silo Paulo) - Com
um dado novo. O eminente Senador Orestes Quércia acaba de
prazer.
convocar o I Encontro Nacional do Leite, c V. Ex• sabe, isso é óbvio
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Como já disse a · -está aqui o ilustre Senador Gilvan Rocha para confirmar- o leite
v. Ex•, aqui da tribuna, sou sistematicamente favorável a todos os é vivamente relacionado com a melhoria das condições de saúde.
adiamentos de discussão para· maiores esclarecimentos, principal·
Então, esperamos que com esse ·Encontro Nacional do Leite, promente quando maiores esclarecimentos podem surgir. Apenas- e
movido pelo Senador Orestes Quêrcia, não surja dali o aumento de.
já disse, também da tribuna - apenas não permitirei, dentro das mi· preço do leite, senão S. Ex• vai ficar numa posição muito incómoda'
nhas possibilidades, o adiamento de matéria considerada incons· ,perante a opinião pública. Hoje tive oportunidade de ir a uma!
titucionul, porque elu só pode sei adiada através de emenda que cor·. · reuniiio desse Encontro, e lá só se estava pleiteando o aumento do
rija a passivei inconstitucionalidade existente. Adiã-la, apenas· para preço do leite. De modo que, com a colaboração desse Simpósio'
votar em outro dia, ê criar mão-de-obra desnecessária para a presidido pelo ilustre Senador Orestes Quércia c talvez até com a
Secretaria c para nós mesmos. Quero dizer a V. Ex• e ao nobre Sena· ·cooperação do Senador Leite Chaves, espero possamos resolver esse
dor Itamar Franco que a razão de apenas dois mil terem pedido, da ·.problema que tanto tem afligido os debates desta Casa.
·previsão de duzentos mil, é decorrência ija realidade brasileira. Para'
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - ~ pena que
se tornar benenciária do dispositivo, a pessoa tem que provar ter
nem todos os brasileiros possam tomar leite, pois cstã muito caro.
mais de 70 anos de idade.
O Sr. 'orestes Quércla (MDB- Sio Paulo)- Senador Franco
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais) - Quantos, neste
Montoro, apenas pura um esclarecimento.
Brasil, te ruo 70 anos de idade, para provâ-lo?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Jâ que
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Mas, se têm mais de 70
V. Ex• foi citado, evidentemente terã preferência para o aparte.
anos, tem que provar.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - Rio de Janeiro) - Eu
O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Exatamente!
•solicitaria, novamente, um aparte a V. ·Ex•
O Sr. Ruy Santos (ARENA Bahla) - Todos sabemos o que ê o
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo) Registro Civil neste Pais. Nós, que somos políticos, sabemos a luta
·concederei o aparte a V. Ex• cm seguida.
para o eleitorado novo com a denciência ...
O Sr. Orestes Quércla (MDB- Sio Paulo)- As palavras do
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Concorda
eminente Senador Eurico Rczcndc ficarão escritas nos Anais desta
V. Ex• em que a média de idade, no Brasil, ê de 70 anos?
'
Casa. e elas não correspondem bem, com cxatidão absoluta à rca·.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Não. Os estudos reali· Iidade, já que, primeiro, não é uma reunião programada, idealizada
.zados indicam que está-se aproximando dos 60 anos.
por mim, pessoalmente; ê uma reunião programada, idealizada c realizada pela Comissão de Agricultura do Senado Federal. Em·
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA -· Rio .de Janeiro) segundo lugar, não está sendo realizada para pleitear aumento do
Quarenta e cinco anos.
leite ou do que quer que seja. Nos últimos dez anos não tivemos
•aumento nenhum nu produção do !cite, cm·todo o Pais. Sabemos que,
o Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Serão poucos o leite é um alimento importuntlssimo, c se o Senado não se
preocupar com o problema do leite, não sei, meu nobrc·Lldcr, o que
os benenciados.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - No 11 PND há esta poderfum·os fazer. Só para esclarecer: não se trata de uma' reunião'
paru pleitear aumento de preço do leite, mas para pleitear medidas
rcrerênciu ....
do Governo, que ê responsável pelo que estâ ocorrendo, no sentido'
O Sr. Itamar Franco (MDB- Minas Gerais)- O 11 PND, tão de se aumentar u produção do leite cm todo o Pafs para melhorar,•
criticado aqui, ontem, Excelência.
realmente, as condições de saúde do povo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - ... c já hã previsão de
O SR, FRANCO MONTORO (MDB -. Slo Paulo) -·
estar ultrapassado os 60 unos. Digo a V. Ex• que; de 65-70 anos, Concedo o aparte ao nobre Senador Vasconcelos Torres.
está dentro do limite médio estudado até agora.
O Sr. Vasconcelos Torres- (ARJ!;NA- Rio de Janeiro)'- Eu
O Sr. Itamar Franco (MDB - Minas Gerais) - Não, agradeço, Esta posição que escolhi ...
Excelência. V. Ex• está em contrudiçilo com o parecer. do nobre
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Silo Paulo)-·~ que
Senador da Aliança Renovadora Nacional, que diz que a média
V. Ex• se senta no fundo do plenârio.
brasileira é de 50 unos de idade. Está aqui no parecer do Relator.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Se não eslâ se apro·
ximando dos 60 unos - é que não sou muito dado a expressões,
"economês"- não é assim que se diz? (Risos,)- estâ extrapolando,
- mus digo a V. Ex• que estou inteiramente de acordo com o que o
;projeto versa.

O Sr. Vasconcelos Torres (AREJI(A-Rio de Janeiro)- Pois é•.
Fico uqui, umu espécie de gandula. (Risos.) Dificilmente, na posição
ocupo, posso ser atendido num aparte, Mas com o respeito c a;
umizudc no Senador Ruy Santos, excelente advogado do diabo- no
bom sentido da palavru, em termos de direito cunónico --:'• quero
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pensamento, o seu coração, porque é: um homem bom. Agora mcs·
mo eu o ouvi dizer que a média de vida do· brasileiro estã cnminhan·
do para sessenta anos- textual. Nem nos Estados Unidos acontece
isso.' A média de vida do brasileiro era de quarenta e cinco para
cinqUenta anos. Porém, o que desejo, no apnrtcnr V, Ex• é firmar um
ponto de vista. que as Comissõe~, chamadas técnicas, do Senadoo Senador Ruy Santos niio tem nada com isto - estilo sendo
desprestigiudus, não quero dizer desmoralizadas porque isso seria
horrfvcl, já não digo no meu caso, o ucampeão" de inconstituciona·
lidades, pelas Comissões, c de constitucionalidades ·consideradas
inconstitucionais pelo meu eminente Vicc·L!der. Quem pesquisar, c
já existe uma série de jovens ,que o fazem; principalmente os que se
dedicam à Ciência Política e Ciências Sociais, vcrã que o nosso
papel~ aqui, às vezes, é contradit'ório. uma posição diflcil, jã nilo fa·
lo no meu caso. Dizia o Senador Ruy Santos que era dobrado o senti·
mento de amizade que cu tinha por ele- tenho mesmo; mas é uma
posição diflcil, a nossa, c precisa haver um homem assim, com esse
"peito", com essa coragem. Nós que somos Senadores da ARENA
ou do M08, ficamos assim, constrangidos. Por exemplo, jã estou
sendo advertido, não pelo Senador Ruy Santos, de que seria vetado
um projeto meu, incluindo n~ Lei de Segurança Nacional aqueles
que utilizarem os dcsfolhantcs artificiais, ou seja, o agente laranja, o
mesmo que acabou com as florestas do Victnã. Segundo estou sabcn·
do, o Governo, o General Geisel, fica numa posição ... e quem é que
interpreta o pensamento do General Gcisel? Perdoem-me, vou cmbo·
ra, inclusive ia !'alar sobre um projeto meu, que csiá merecendo um
cacete constitucional, o último, mas devo dizer a V. Ex• que no caso
da refinaria a que se dava o nome de Getúlio Vargas - inclusive
aqui não houve ARENA nem MDB, houve apenas um movimento
de justiça a um grande brasileiro, o iniciador da polftica nacionalista
do petróleo - o Presidente sancionou a lei. Nesse projeto, de dcsfo·
lhantes, que citei a V. Ex•, o General Fragoso, ex-Comandante da
Escola Superior de Guerra c atual Ministro do Superior Tribunal
Militar, fez uma conferência cm universidades apoiando o projeto,
Está na revista Estudos Brasileiros. Muito bem, já estou avisado,
felizmente - ai poderia dizer - como na canção popular, feliz ou
infelizmente - que o projeto cairá, mas não estarei aqui, porque
vou cumprir missão que a bondade do grande L!dcr - faço questão
de colocar o adjctivo - Pctrônio Portclla c grande Presidente da
Aliança Renovadora Nacional cometeu a mim, escolhendo-me para
ser observador parlamentar junto à Assembléia da Organização das
Nações Unidas. O projeto vai cair, não vou estar presente. Mas
quanto a este, veja V. Ex• que situação horrlvcl: todos os pareceres
favoráveis, cu soa da Casa, entre nós tudo se arrcgla, tudo se acerta,
principalmente, com simpatia; quando o . Lldcr Pctrônio Portclla
fala, sabe falar, não há ninguém mais combativo, ninguém de coragem mais extraordinária. V, Ex• tem visto, o Senador Pctrõnio
Portelht não manda dizer nada a ninguém, diz direto. Mas, tenho a
impressão de que alguma coisa tem que ser acertada- perdoe-me,
pois estou quase (alando por V, Exi - parlamentarmente é
vexatório! As Comissões opinam favoravelmente; chegando no se·
gundo turno, a matéria é rejeitada. Entilo, vamos logo dar o enterro
de indigente, porque não (: posslvcl estar dando aqui enterro de pri·
meiru classe, de luxo. Nu primeira ciiscussilo, geralmente, quem apre·
senta o projeto fica satisfeito, mas, na segunda discussilo, V. Ex• o
sabe, é puu puro. Agora estou sendo informado a respeito do projc·
to. O Senador Ruy Santos sabe que sou
amigo, c tenho a
impressão de que S. Ex• não acharia melhor elemento, pois é: um ho·
mem bom. Embora derrube o nosso projeto, nós queremos muito
bem a S. Ex•, porque não se trata de questão pessoal: S. Ex• cumpre
a ordem .
. O Sr, Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Tenho derrubado os
proJetos de V. Ex• rigorosamente consciente de que isto deve ser feito.

a
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O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Nilo
pensei 'lUC fosse ussim.
"'

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm, Faz soar a
campainha.) - Estã com a palavra o nobre Senador Franco
Montoro.
O Sr. Visc:oncelos Torres (ARENA- Rio de Jandro)- .V. Ex•
permite que eu termine o meu aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- São Paulo)- Agrade·
ço a V. Ex•, Sr, Presidente, c peço ao Senador Vasconcelos Torres
conclun o seu uparte.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- Rio de Janeiro)- Pensei
que fosse por outros motivos. Mas j4 que é consciente ... Projetas nos·
sos, visando a abertura, dos museus aos domingos, a denominação
de Euclides da Cunha para a Trunsamazõnica, o Senador Ruy San·
tos os tem derrubado. Paciência. A Bahia que tome conhecimento
disso e depois julgue. Sintetizando meu aparte: as Comissões não
podem continuar desprestigiadas. Graças a Deus, agora o nosso
bâtonnler •querido está presente. Tenho a impressão de que, daqui
para a frente, tudo vai-se resolver bem, porque, depois do pesado
encargo de Prcsí~ente da ARENA, o Senador Petrônio Portela estA
aqui, na estacada, na vigilância, para entender c para dialogar, como
sempre o fez, com os· Sé'nàdorcs. Não vou estender· me mais, por·
quanto o aparte foi longo. V, Ex• já alcançou bem aonde cu quis
chegar: as Comissões não podem continuar. desprestigiadas como
estilo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nobre Senador
Franco Montoro, lembro a V, Ex• de que dispõe de sete minutos
para concluir seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo) ...,.
Concluirei, Sr. Presidente. Agradeço os apartes, pertinentes ou não,
que foram formulados. Todos eles trouxeram uma contribuição para
esclarecimento de assuntos que interessam ao Senado.
Voltando ao tema fundamental, ficou patente, pelo debate trava·
do, que o número daqueles que estão, eventualmente abrangidos
pelo projeto é relativamente pequeno. Falou-se dos maiores de 65
anos, mas não são todos os maiores de 65 anos que se beneficiarão
dessa medida. Serão apenas aqueles que niio estiverem percebendo
nenhum outro. benefício no meio rural, na Previdência Social, no
funcionalismo público. Em suma, o número é relativamente peque·
no. Como muito bem demonstrou o autor do projeto, Senador Jta·
mar Franco, o volume previsto no projeto inicial, diante do número
infinitamente menor dos que solicitaram benefício, nào foi alean·
çado. A previsão era de duzentas mil pessoas. Apenas duas mil o rc·
querelam.
Ora, com esta sobra, está assegurado recurso pura se atingir
parcela alcançada pelo novo projeto.
Entretanto, Sr. Presidente,· a seriedade do assunto, a multi· ,
plicidadc dos aspectos aqui; versados, a seriedade das razões do
Ministério da Previdência Social apresentadas pelo Lidcr da
Maioria, Senador Ruy Santos, aéonselham, que a matéria volte às
Comissões competentes.' porquanto foram levantadas dúvidas, sob
ponto de vistajurldico ~quanto ii constitucionalidade, e dos pontos
de vista social e financeiro.
Neste sentido, encaminho ii Mesa requerimento, com base no
urt. 310 do Regimeryto Interno, a fim de que o projeto seja cncu·
minhado ao recxumc das Comissões de Constituição c Justiça,
Lcgislnçuo Socinl e'de Finanças, c, conseqUentemente, adiado o seu
. exume pelo Plenário. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre u mesa, rc·
querimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Secrct4rio.
'

I! lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•437, DE 1975
Nos termos do urt, 310, ullncu b'\ do Regimento Interno, rc·
queira ndiumcnto dn discussilo do Projeto de Lei do Senado n•
30/75, que ultertt a Lei n• 6. I79, de I I de dezembro de 1974, que "ins·
11
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para invlllidos, c dll outras providências, a fim de que seja cncami·
nhado ao rccxame das Comissões de Constituição e Justiça, de Lcgis·
Jaçüo Social c de Finanças.
Sala das Sessões, cm 24 de setembro de 1975. - Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em conseqUência
da aprovação do requerimento, a matéria volta às Comissões indi·
cadas.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 45, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
altera a redução do ari. 687 do Código de Processo Civil,.
tendo
· PARECER, sob n• 336, de 1975, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redaçiio do vencido.
I

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
O projeto é dado como difinitivamente aprovado, nos termos do
art. 315 do Regimento Interno.
O Projeto irá à Câmara dos Deputados.

1:: o seguinte o projeto aprovado
Redaçio do vencido, para o sepndo turno realmental, do
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1975, Altera a redaçio do
art. 687 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O caput do art. 687 do Código de Processo Civil (Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973) passa a vigorar com a seguinte
redução:
"Art. 687. O edital será afixado no âtrio do edificio do
Forum e publicado, ef!l resumo, I (uma) vez no órgão oficial
da Uniiio, do Estado ou do Território, conforme o caso, c
(duas) em jornal local, se houver, ou em outro que circule,
diariamente, no Município."

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contillrio.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 26, de 1975, do Sr. Senador José Lindoso, que "ai·
tera c acrescenta dispositivos na Lei n• 5.682, de 21 de julho
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Pol!ticos)", tendo
PARECER, sob n• 34, de 1975 da Comissão
-de Constltulçio e Justiça, favorâvel, nos termos do
substitutivo que apresenta.
Em discussão o projeto c o substitutivo, em primeiro turno,
O Sr. Orestes Quércla (MDB- Sio Paulo) - Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal..s)- Tem a palavra o
nobre Senador Orestes Qui:rcia,
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-Sio Paulo. Sem revlaio
do orador.)- Sr,. Presidente. Srs. Senadores.
O projeto do Senador José Lindoso, presente aqui, cm Plcnllrio,
faz duas modificações na Lei n• 5,682, de 21 de junho de 1971. Do
nosso ponto de vista, são duas modificações incablvcis.
Na Convençuo da ARENA, domingo último, vimos a intc·
sruçi\o total do Senhor Presidente da República, que, no di~er do
Senador Paulo Brossard, deixou a condição de Chefe da Nação para

ser Chefe do Partido oficial. O Presidente incentiva os nossos
companheiros da classe polltica, pertencentes à ARENA, no sentido
de intensificarem esforços para o crescimento do Partido.
Ainda naquela oportunidade, aprovou a Convenção da
ARENA um programa que at~ merece aplausos de muitos com·
panheiros do Movimento Dcmocrlltico BrasOciro.
Portanto, Sr. Presidente, niio se concebe que o Senador José Lin·
doso, da ARENA, queira fazer modificações tendentes a cristalizar
uma situação de desconsolo para os filiados aos partidos pollticos
que não comparecem às convenções. Pretende o Senador da
ARENA que o quorum mlnimo para as convenções baixe a 10%.
Ora, Sr. Presidente, 20%já é mais do que razoâvcl.
Ocorre, na realidade, que as inscrições, principalmente no
Partido oficial, cm virtude da existência das sublcgcndas, que des·
figuram qualquer agremiação política, essas inscrições são feitas,
muitas vezes, por imposição governamental. Por isso que o Senhor
Presidente da República, cm seu discurso, dizia que a ARE)\IA tem
número muito mais elevado de inscrições do que o Movimento De·
mocrático Brasileiro, c que isto, por certo, significa que a ARENA
tem mais acesso à opinião pública.
Essa afirmação carece profundamente de razoabilidade, carece
profundamente de verdade.
Em Campinas, cidade onde iniciei a minha carreira politica, o
MDB tem constantemente obtido 80% dos votos nas eleições munici·
pais c estaduais. O MDB tem 1.500 inscritos c a ARENA, 12.000, em
virtude das brigas, das discussões, das dissensões entre as suas di ver·
sas facÇões. Realmente são essas facções que fazem com que se avulte
o número de inscrições. O problema é a sublcgcnda; o problema é o
tratamento que se dá ao partido político.
Não podemos concordar que se sacramente o desinteresse
daqueles que se inscreveram. muitas vezes por imposição dos gover·
nos estaduais, assim como por imposição dos governos municipais.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB-Sio Paulo)- Nilo con·
cordnmos que se sacramente o desinteresse, diminuindo o ·quorum
dos inscritos no partido à ridícula participação de 10%.
Este projeto de lei objctiva outra mudança realmente absurda:
participação dó cidadão politico. cm mais de uma chapa nas convcn·
ções partidárias.
Ora, Sr. Presidente, sabemos que divisões existem dentro dos
partidos- e me perdoem reiterar- principalmente na Aliança Re·
novadora Nacional. Na ·verdade, essa .situação na ARENA nasceu
de divisões impostas pela realidade social onde o Partido .existe, no
Municlpio ou no Estado.
Nilo se concebe que um cidadão político possa estar com os pés
em duas canoas ao mesmo tempo. Talvez isso seja muito interessante
para resolver o problema de alguns politicas que não se definem por
um ou por outro lado. Mas, dentro de um critério razoâvel, é um
absurdo se possibilite a um mesmo candidato participa{ de duas cha·
pus. Sr. Presidente, votarei contra, pois entendo um absurdo a pro·
posição do nobre Senador Ruy Santos.
Tem o aparte o nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santoo (ARENA-Bahla)- V, Ex• falou, no inicio
do seu discurso, que estranhara o pronunciamentà do Presidente Er·
ncsto Gciscl, c citou o nobre Sr. Senador Paulo Brossard. Se V. Ex•
nuo sabe, fique sabendo, o Presidente Gciscl é filiado à ARENA c é o
Presidente de Honra do Partido. Poderia fazê-lo, c o fez nessa qua·
lid.adi:, Mas V. Ex• vem falar depois nas brigas da ARENA. Meu
nobre Colega, pelo amor de Deus. (Risos.)
·
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- Mato Grouo)- Nilo fale cm
corda cm cusn de enforcado.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Vou usar a cxprcssilo
do nobre Senador .Saldanha Dcrzi: nilo fale cm corda cm casa de
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çào, estávamos assistindo no que se passava lá no Partido de V. Ex•.
·De muneiru que, por umor de Deus, fale cm outras coisas, mas não
em brigas na ARENA.
1

O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Rcnlmen·
te; no MDB, cogitou-se ...
O .Sr. Eurico Rezende (ARENA -

Esplrlto Santo) -

B

entusiasmo.
O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB - Sio Paulo) - Exn·
'tamente, entusiasmo. O próprio Sr. Senador Eurico Rezende reco·
inhece que é entusiasmo do Partido. Bo Partido que vive.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Mas na
ARENA é briga ... há porém certos entusiasmos impublicáveis.
O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB- Sio Paulo) -Calma:
,nobre Senador V. Ex• descjq um aparte?.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Esplrlto Santo)- V. Ex• gos·
,tou do princípio, mas não do final.
Q SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB- Sio Paulo) - Nobre
'Senador Ruy Santos, com relação ao seu aparte, nu verdade, no
'MDB ·cogitou-se de lançar mais uma chapa, bater chapas no
Dirctório. E isso foi realmente impossibilitado, porque as duas chn·
pus tinham lançado o mesmo candidato, e esse candidato já se
definiu por uma. Em conseqUência, não houve a disputa, e o MDB
chegou ao final, evidentemente, com poucos 'problemas resolvidos,
mas unido, quer V. Ex• queira, quer não. O MDB chegou no final
unido c ciente da sua responsabilidade; ciente da sua condição clci·
torai relativamente às urnas de 1976.
Evidentemente o ânimo que, com justa razão, o Senhor Prc·
sidente da República quis dar à Aliança Renovadora Nacional não
significa que a alegação de Sua Excelência esteja coberta de razão c
de verdade.

O Sr; Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) -:- Permite
V. Ex• um aparte'!·
O SR•.ORESTES QUJ;:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Na rcali·
dadc, pelo menos no meu Estado, cm São Paulo, a ARENA, cm
1976, perderá as eleições novamente. Se poss(vcl, cm todos os mu·
'nicípios. Não sei. Mas perderá, na somntória, as eleições municipais
de 1976.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Tomarei nota do que
V. Ex• está dizendo.
O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Concedo
·o aparte no nobre Senador Eurico Rezcndc.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA,.- Esplrlto Santo)- Apenas pu·
ru derivarmos um pouco para a ...

permitir. Não quero, absolutamente, ingressar nu economia interna
do seu Partido, embora V. Ex• tenha, no seu discurso, procurando
fuzil-lo quanto uo nosso, Os cmedcbistas estilo misturados, c nilo uni·
dos. Digo isso fazendo votos para que eles se unam, porque, nu me·
dida cm que os correligionários da ARENA c do MDB se reconciliurcm, o regime democrático no Brasil tende a se consolidar c a se
aperfeiçoar. Neste ponto, faço um reparo à parte inicial do seu dis·
curso, cm que V. Ex• diz· que o Senhor Presidente da República
procedeu mais como chefe de Partido do que como Chefe da Nnçilo.
O eminente Senador Ruy Santos já deu a explicação. Isto é uma qucs·
tão de nliuçuo partidária, O que o Senhor Presidente da República
não poderia fazer, e não está fazendo c não fará, é estimular a
máquina oficial a serviço da ARENA, tanto assim que o Presidente
Ernesto Gcisel ...
O SJ!. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB - Sio Paulo) - Se isso
não i: estimular, não sei o que é estimular a máquina oficial.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Esplrlto Santo)- ... no seu
·discurso concitou todas as Lideranças, inclusive prefeitos c govcr·
nudorcs de Estudos, a prestigiarem a ARENA, mas dentro dos pa·
drões - ressaltou Sua Excelência - da moral polltico-administrati·
va. V. Ex• foi Prefeito de Campinas. Deve ter, com o acervo das suas
obras c realizações, procurado motivar a opinião pública. V. Ex• fez
isso, e não pode negar ao 'oficionalismo da ARENA fazer o mesmo,
sob pena de cair numa imperdoável contradição.
O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB - Sio Paulo) - Agra·
dcço o aparte do eminente Senador Eurico Rczendc, que tcinia cm
lembrar a questão do problema do leite, que está sendo alvo de dis·
cussão na Comissão de Agricultura do Senado.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Espirlto Santo)- V. Ex•
estú presidindo a Comissão do aumento.

I

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - Sio Paulo) Preocupa-se S. Ex• com o aumento que os produtores realmente
pedem, c que eu também peço, porque ...

I

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- V. Ex• também pede?
O SR. ORESTES QUtR'CIA (MDB- Sio Paulo) - ll claro
que peço, Entretanto, peço aumento do preço do leite para o pro·
dutor c diminuição para o consumidor, através do subsidio ...

I
I

i
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Mas isso
nilo í: sério, Excelência,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- .. , atra·
vés do subsidio que o Çioverno tem a responsabilidade de dar.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - V. Ex• me provoca.
Essa matemática nilo existe.

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo)- Então, o
Mas . Governo já nilo está agindo seriamente, porque ntualmcntc o Go·
vcrno está dundo subsidio. O Governo está dando subsidio, E se dar
subsidio nilo é sório, V. Ex• está dizendo que o Governo nuo está
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - Esplrlto Santo) - Nilo. ugindo seriamCnte.•.
Quanto ao uumt:n.to do preço do leite, dele V. Ex• está tratando lá,
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- Mato Grosso)- O Governo
no Encontro Nacional do Leite, com raro brilhantismo. !;: assunto da
sua agenda, das suas preocupações c ocupações. Permita-me, com us dá subsidio dentro de suas possibilidades.
oferendas du paciência de V. Ex•, ...
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB - Sio Paulo) - V. Ex•

I
li
l

O SR. ORESTES QUJ;:RCIA (MDB - Sio Paulo) V Ex• nilo vai derivar para o leite ...

O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- Sio Paulo)- Absolu·
·lamente, Senador.

confirma que o subsidio nilo é sério? V. Ex• connrmn que dar
subsidio nüo é agir seriamente? V. Ex• confirma ou nilo?

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - Esplrlto Santo) - ... com a
sua benevolência, derivar, assim, rapidamente, pura uma questilo de
semünticu. o~ partidos politicas precisam de qulmica, que. o que
;seru us combinuções, c nilo de Ilsicu, que é u mistura. Há uma difc·
rençu muito grande entre mistura c combinação. V. Ex• disse que,
através du Convcnçuo, o MDB ncou unido. Nilo! V. Ex• vai·m.e

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- Esplrlto Sunto)- Se V. Ex•
me permitir, responderei à suu indaguçuo, mas nilo monossilubicn·
'mente como quer V. Ex•, porque o Governo nilo cstú numa posição
profcssorul. O subsidio foi uma dus causas dli dcsagregaçuo da
cconomiu brusilciru. Ele deve ser dudo em condições excepcionais.
Nenhum Governo sério prcgu o subsidio como regra gerul. Qucml
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- Espirita Santo)- Então, fui

tem espírito público nilo prega o subsídio como regra geral; isto nilo
é sério.

à reunião de hoje. Ai, não aguentei, porque outros elementos

·convocados por V. Ex• também sustentavam a necessidade do
aumento do leite. Mas, Sr. Senador Orestes Quércia, V. Ex• cstã
fundado, ou afundado, na incerteza das areias movediças. Nilo vejo
possibilidade, quer atravi:s da Economia, quer através da Lógica, até,
mesmo du Aritmética, de aceitar-se a tese de aumentar o ·lucro, ou
rendimento do produtor deleite, sem aumentar o preço do consumo.

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- Evidente·
mente, concordo com V. Ex• l'i questão de semântica como V. Ex•
disse untcriormcntc. St serve como argumento ou não.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla)- Permite-me V. Ex• um
aparte'!

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - São Paulo)·-· Entãó,
prer.ro que não se aumente o preço do leite ao produtor.

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- Um mo·
mento, permita-me apenas responder ao aparte do eminente Senador
Eurico Rezende. Concordo cm que na atual situação brasileira
teríamos que contar com mais partidos. Na minha modestíssima
opiniüo·de aluno de V. Ex• acho que, neste momento, não deveremos abrir miio do bipartidarismo. O MDB conseguiu, a duras
penas, com muitos sucrificios, reunir a Oposição brasileira. Por isso,
deve fazer todo o esforço para continuar sendo a representação dessa
opiniüo. Posso ati: considerar que V. Ex• tem razão em dizer que há
mistura, c não há muita união.

O Sr. Eurico· Rezende (ARENA-Espírito Sanio) .:.. Então,
V. Ex• dissolva a Comissão! A Comissão do Aumento do Leite,
presidida por V. Ex•, quer-me parecer que é um mau estimulo e deve
mesmo brigar violentamente com o programa do MDB.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB-São Paulo) Comissüo do Aumento do Leite ...

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)· (Fazendo soar . a·
campainha.)..:. Lembro aos nobres Senadores que o projeto se refere
à alteração da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Não entendi.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Slo Paulo)- O pior
talvez seja na A RENA onde há mistura pela submissão.

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- Sio Paulo) - Insisto
em que o nobre Senador Eurico Rezendc·prestc atenção na obser·.
vação do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, foi com este objctivo que vim à tribuna: para
dizer que voto contra, salvo imposição da fidelidade partidãria, que
não sei se haverú; mas, se for possível, votarei contra este proj~to,
por dever de consciência.

O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla).:- Não entendi.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- São Paulo)- Mistura
c suhrnissüo, para ser mais claro, salvo algumas manifestações
c~poritdicas de descontentamentos - que vemos nesta Casa, ou
utnavés Uc correspondência, mas que ficam só nas manifestações
•!Spor;'tdicas- que achamos bastante razoáveis.
R~.:ccntcmcnte, o Senador Eurico Rezende dizia, nesta Casa, que
é um conformado, que se conforma com aquilo que o Governo decide, cm nome da ARENA, mas há alguns que não são conformados,
alguns que querem, também, dar a sua participação, a sua contribui·
~iio. Acho legítimo que isso ocorra tanto na ARENA, quanto no
MLlll.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves_) discussão a mati:ria. (Pausa.)

s~.:us E~tmh1~.

O Sr. liurico Rezende (ARENA - Espírito Santo) - V. Ex•
pcrmitt.: um :~parti!'! V. Ex• citou meu nome, vai-me permitir.
(Asscntim~nro do orudor.) rui à primeira reunião pura ouvir as
pc~SlHI~ l.!lliiVo~wJus por V. Ex.•. Todas elas só pediam aumento do
prt.:~u d~.1 lc1tl!, Isso nflll i: possível, pensei. O Senador Orestes Qui:r!o'i:t, Clllllll Prl!~id..:ntc dot Comissão, h!i de trazer ulguém qu~: lute pelo
M1~1 aullli.!lllll dll pn:ç~1 do leite, paru nào sucrincar uindu mais o orçamcntu dillll~~til.!\l,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -Silo Paulo) - Vamos
tr:tt.cr ll Ministrn,

Continua cm

-

O Sr. José Llndoso (ARENA - Amazonas) - Peço a palavra,
Sr. Presidente.

, O SR. PRESIDENTE (Wilson. Gonç1ivés) - Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador José: Lindoso. ·

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahia)- V. Ex• me permite um
aparte'! (Assentimento do orador.) V. Ex• declarou que é favorável ao
aumcmo do preço do leite. Quero apenas esperar 1976, para ter noti·
ci:t dos ~.:omícios dto: V. Exf, a exemplo dos do ano passado, contra O'
iiLIIllCillO do I.!USlO di.! Vida,
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - São Paulo) - Sr.
t>n:s.idcntc, niio se tratn d~:: discutir o aumento do preço do leite.
Simplesmente, os nobres Senadores Ruy Santos c Eurico Rezende
querem impor-me: css:t qucstào de leite. Não sou favorável ao
aumcnt<> d•> leite para consumo da população brasileira. Chega o
s:tcrilic.:iu dllS trub:.1lhudor~::s brusilc:iros que sofrem com a camisa-de1\>r~" d:~ p->litic<~ de salários do Governo. l'i evidente que não quero
aumcntm o leite. quc i: um alimento essencial, básico.
implH!:Illtl~,imo p;1r;1 os tro1bulhadores. lssp i: questão de semân_ticu
· - c l.!spL:ru llllc s~.:m consonünciu, nu opinião dos Senadores c na
upini:tu púhlic" - utilizada com habilidade pelos eminentes e
inteligente; Sen<~dores Ruy S:tntos e Eurico Rezende que, lá, pela
nHtnh:l, cst~tv;.11n dt.:l'cndendo \lS interesses dos produtores de h:ite dos

Não é

O SR. JOSt LINDOSO (/;.ENA- Am'azonas. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente:
·
Enquanto se discutiu, à margem da Ordem do Dia, o problema
do leite e a preocupaçüo do Senador Orestes Quércia de aumentar o
seu preço, visando ganhar as eleições, à custa, conseqUentemente, da
fome das crianças que ele também defende, ao tratar de mortalidade
infantil, estava fazendo algumas reflexões sobre o debate que se faria
no Plenário.

1

O Sr. Orestes Quêrcla (MDB- São Paulo)- Permite V,"Ex•
um aparte'! (Assentimento do orador.) - Tenho impressão de que
existe maldade nessa posição. Maldade, simplesmente, inscnsibilida·
de cm relaçuo àquilo que realmente falei. Peço aos nobres ..compànheiros da Aliança Renovadora Nacional, companheiros nesta Casa,
que aj:u:1 em condições de dignidade para com aquilo que penso e
pura com aquilo que fulo.
, O SR. JCiSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Sr. Prc·
siucntc, Srs. Senadores:
Discute-se na Casa um projeto de nossa autoria que altera c
acrescenta dispositivo à Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971. Esse
projeto esta va uguardando a votação do Plenário jã hã algum tempo,
umu vez que, por um consenso das Lideranças, e considerando o
período das Convenções, niio fora aconselhãvel submetê-lo a discos·
sioo porque, se aprovado, alteraria trubalhqs, elaborações politicas jã
realizados pelos dois Partidos. Agora ao ensejo dessa discussão, o
nobre Senador de Suo Paulo, montado nu sua superioridade eleito·
rui, fet. ingrcssõcs, nu economia interna da ARENA. Nil.o é a
primdra vez que S. Ex•, presumindo que pelo volume de votos se
mode o volume de prerrogativas, tem investido com relação u pro·
blemas internos do nosso l'artido, e a ARENA, naturalmente, dcn·

-558tro de uma linha de conduta parlamentar, tem se poupado cm dar
rcspost'us necessárias, o que não deve ser confundido com concordiin~
ciu.
Falou S. Ex• cm alguns problemas, colocando-os como angustiantes pura o nosso Partido. Criticou S. Ex• o fato de o Senhor Pre·
si dente da República, eleito pela Aliança Renovadora Nncional, ter
pronunciado na nossa Convenção um discurso cm que estimulava a
ação partidária com vista à manutenção do nosso Partido no poder.
Investiu S. Ex• cm miragens com relação à desagrcgaçiio da
ARENA; c, no r.nal, voltando, ao tema do projeto, na sua insciência,
já sobejamente comprovada neste Plenário, tentou comentar o referido projeto de lei que havíamos apresentado. Deteve-se, exata,
mente, no~ 19, que diz o seguinte:
§ I• Nas convenções municipais as deliberações poderão ser tomadas com o quorum m!nimo de dez por cento
(10%), calculado sobre o número m!nimo para a constituição
do Diretório Municipal previsto no art. 35.

Declara, então S. Ex•, como se falasse numa sentença definitiva, do Olimpo, dos altos das montanhas, a decretar, com a faisca
- da sabedoria, que esse texto, não poderia, absolutamente, ser acolhido. Só essa palavra, tal o tom, parece que curvaria o Senado à decisão da sapiência.
Como é possível que nobres Senadores estejam desprevenidos
com o assunto em debate que surgiu, inopinadamente, nesta tarde,
devemos de logo, formular uma preliminar informação: S. Ex•
labora no mais primário dos erros relativamente à matéria. Não
estamos inovando, absolutamente, com relação a esse artigo. Esse
parágrafo primeiro do artigo 33 está, efetivamente, integrando o
Direito Positivo brasileiro, e nas deliberações dos Diretórios, com os
quais S. Ex• deve ter-se preocupado, na área de seu Partido, em
promover referidas convenções numa luta surda das Lideranças de
São Paulo, entre S. Ex• e o eminente Senador Franco Montare,
S. Ex• deve ter-se socorrido, tranqUilamente, desse dispositivo,
posto que é texto de Lei. Eu convidaria S. Ex• a ler o trecho da Lei
n• 5.781 de 5-7·1972, Lei concertada com as Lideranças do MDB c
ARENA, na época em que foi aprovada, e que deu nova redução ao
Art, 33 da primitiva Lei Orgânica dos Partidos. Dispõe a nova
redução: ·

Art. 33. As convenções c os diretórios deliberarão com
a presença da maioria de seus membros,
Parágrafo único. Nas convenções municipais para a
eleição de Diretórios, Delegados e Suplentes, as deliberações
serão tomadas, se votarem, pelo menos, 10% (dez por cento)
do número mlnimo de miados ao Partido exigido pelo artigo
35.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • 'o • • • • • •

O art. 35, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dispõe, efctivamente,
sobre o quantum necessário para que se constitua, num determinado
município, o Partido poltico.
Diz o art. 35.:
"Poderilo constituir-se os Diretórios somente nos Munic!pios em que o Partido conte no mínimo com os seguintes
números de filiados em condições de participar das eleições:
5% do eleitorado nos munic!pios de até mil eleitores; os 50 do
n• I c mais lO pura cada mil eleitores, nos munic!pios de 50
mil eleitores; os 540 do número anterior, n• 2, e mais 5 para
cuda mil eleitores, nos munic!pios de 200 mil el•itores."
E ussim vui, num csculonumcnto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de modo uestubelecer um m!nimo de •xpr•ssividade na participa"
çilo dos eleitores nu constituição dos diretórios.
dirctórios.

O Sr. Orcste> Quércla

(M08-S~o

Paulo)- Permite V. Ex•

um upurtc'!

O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA-Amazonns)- Assim, nada
hí1 de novo neste texto em que nos propusemos, na reformulação de
um P.tccdto de lei c pura dar urna nova uniformidade, um novo senti·
do às convenções; um sentido, que não busca, nbsolutnmcnte, deixar
qualt.~ucr pessoa cm cima do muro, mas colocá·lu dentro do processo
interno do partido, na consciência c na responsabilidade das lídcrançus, que é fazer a integração do partido, A não ser que se queira
l'uzcr, como fez o MDB, por inspiração possivelmente do nobre Senador Orestes Quércia, ao admitir que a luta deve permanecer intestina
dentro do partido, porque os cartazes do MDB assim anunciam e a
luta continua c continuarlt.certamcnte. Ou quando não, carência de
visão política para superar e compreender com sensibilidade
qucstõe~ dessa natureza, quais sejam os de - vislumbrando a
possibilidade das lideranças aceitas no partido, incontestes pelas
divcrsus correntes de opinião -se constitu!rem cm pontes de diálogo pura se cstabch:ccr a unidade partidária.
O Sr. Orestes Quércla (MDB-Sio Paulo)- V. Ex• permite
um aparte'!
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA-Amazonas) - Não vejo,
absolutumcnte, nada, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sob o ponto de
vista ético, que possa contra-indicar esse projeto de lei de nossa
autoria.
Se para a política cmedebista de São Paulo, dentro da área que
obedece ao comando do Sr. Senador Orestes Quércia não interessa a
proposição, porque ela desça possivelmente às rinhas mais quentes
dos duelos persona!ísticos, não temos nós, os legisladores, culpa
disto. Nosso desejo, sim, é construir na grande linha de um trabalho
em que não sirva só à ARENA, sirva ao MDB, porque antes de nos
colocarmos na elaboração desse projeto a serviço de nosso partido,
colocamos-nos, sim, dentro de uma perspectiva institucional, porque
queremos que exista a oposição, democraticamente para que decorra o processo politico para que ela exerça com serenidade e absoluta
objetividadc c responsabilidade de fazer criticas ao Governo.!;: o processo inerente à democracia,
E mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para responder às
incursões indevidas e desairosas do nobre Senador, por São Paulo,
teríamos a dizer que num governo presidencialista como o nosso, o
Presidente da República, numa democracia de partido, exerce
simultaneamente as responsabilidades de Chefe de Estado c de Chefe
do Partido. O Presidente da República ê o Chefe do nos~o Partido. A
ele, nós, cfetivamente, temos a obrigação politica de obedecer,
inclusive por adesão aos princípios rcvolucionãrios, cm função da
ideologia politica de desenvolvimento c mais ainda por consciência
democrática e espírito altamente voltundo aos interesses superiores
deste País.
Recebemos as palavras de estht]ulo de S. Ex• como uma
manifestaçito efetivamentc importante para os nossos rntciros
políticos, para ns nossas lutas, para os nossos empenhos a. favor da
vitória da nossa legenda. Nilo vemos po'rque estranhar essa atitude
do Senhor Presidente da Repúb'iica; tal estranheza só (: válida na
proporção em que incomoda a área do MDB, que, numa ilusão, pensou que iria assenhorear-se, que iria marchar tranqUilamente para o
poder,' Mas, agora, consciente está de que a Aliança Renovadora
Nacional, pelos suas forças mais expressivas, com o npoio der.nitivo
dus camadas populares, com o apoio e a consciência de um Governo
que quer realizar a grandeza do Brasil, marcha para os pleitos e não
continuar no poder, como um partido que í: instrumento da opiniUo
pública e dos pol!ticos na busca do poder, que í:, cm última anl1lisc, a
mctn de toda n açào pol!ticn.
O Sr, Orestes Quércla (MDB- São Paulo)- Permite V, Ex•
um apurte1
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA - Amazonns) - Ouço o
upnrte de V. Ex•
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-559O Sr; Orestes Quérela (MDD -Silo Paulo)- Com relação ao
quorum de dez por cento, lembro-me, evidentemente, que mantive
até contato com V, Ex•, aqui, quando da aprovação dessa lei. Mas,
com relação à possibilidade de um poiCtico, de um cidadão participar
de duas chapas, isto não está na lei; é uma inovação pretendida no
projeto que V, 'Ex• está apresentando.:.... salvo erro mas acho que
não estou errado, não estou com a lei cm mãos. 1: uma inovação, co·
mo nos confirma o nosso eminente Lrdcr Franco Montoro, contra a
qual me coloquei. Ora, V. Ex• quando começou a discutir o projeto,
preocupou-se muito cm razer restrições ao Senador que colocou a
sua opinião. Acho que isso í: uma incursão indevida, que não aceito,
pelo rato de eu, como membro desta Casa, discutir contrariando' os
interesses de um projeto que a mim me parece desinteressante pura o
descnvólvimentos dos partidos poHticos deste PaCs,' tanto a ARENA
quanto ,o MDB. Com rclàçãd a ganhar eleições, tenho minhas
convicções, Não acho que a ARENA seja Governo, pois ela nem se·
quer escolhe o seu Presidente, A ARENA, apenas, apóia o Governo
O MDB, so depender da voiaçãopopular, caminha evidentemente
para o poder, se tivermos eleições diretas para os Governos dos
Estados c para a Presidência da República. Como disse, ,
anteriormente, torno a reiterar que o MDB ganhará as eleições, em
1976, nos municCpios, principalmente no Estado de São Paulo.
V. Ex• não tenha dúvida nenhuma. Muito obriRado.
O SR. JOSt: LINDOSO (ARENA - Amazonas)- Sr. Presi·
dente, volto a responder aos apartes do. nobre Senador por São
Paulo.
Diz S. Ex• que, eretivamente, errou, e é lamentãvcl que um
Líder, da sua estrutura c com responsabilidade de uma liderança cm
São Paulo .. ,
O Sr. Orestes Quérela (MDB- Sio Paulo)- V, Ex• me per·
doe, mas cu nüo disse que errei.
O SR. JOSt: LINDOSO (ARENA-Amazonas) - ... cometa
um erro tão palmar, de se contrapor a um texto de lei que cstâ cm
vigência, pensando que é um texto novo, visando racilidades para
qualquer dos partidos, principalmente pura a ARENA. O texto í: de
1972. A rormulação do projeto exigiu a repetição, de acordo com a
técnica legislativa, A inovação cstâ, Sr. Presidente, eretivainente, no§
2•, porque havendo já, a esta altura, um volume bastante significa·
tivo de elcitóres, inscritos nos dois partidos, não se está tornando râcil a realização das eleições para a coleta dos votos dentro dos prazos
estabelecidos. Então, numa inspiração daquilo que acontece com as
eleições parlamentares dos diversos nrvcis, sugerimos, atravês do
projeto de lei, um mecanismo que possibilitasse a votação, conrormc
o número desses eleitores cm diversas scções eleitorais, permitindo a
coleta tranqUila dos votos.
Se hoje o nosso projeto ror rejeitado, Sr. Presidente, Srs.
Senadores- e é possCvel que o seja, porque já o decretou o eminente
Senador por São Paulo - se hoje ror rejeitado o nosso projeto, rc·
pito, teremos amanhã, de qualquer rorma, nos render a esta rca
!idade: os partidos estão crescendo- mercê de Deus estão crescendo
- e há necessidade de se disciplinar a coleta dos votos, porque,
dentro do processo de evolução do Direito partidário brasileiro, as
eleições partidárias vão ganhar significação. Amanhã, quando os
Partidos estiverem mais robustecidos politicamente c ganharem uma
dimensão de maior intensidade de participação, com o apoio da
opinião pública, essas eleições partidárias terão uma significação de
eleições primárias, decisivas pura o encaminhamento de todo o
processo polftico no determinado ciclo em que elas se eretivarem,
Dessa rorma, considero que essa é uma inovação ditada pelo bom
senso e pela sensibilidade de uma realidade, que não podemos
ignorar 11bsolutamentc.
O Sr. Orestes Quércla (MDB-São Paulo) - Permite V. Ex•
um rápido aparte'!
U SR. JOSt: LINDOSO (ARENA-Amazonas) - Concedo o
11p11rte 11 V, Ex•

O Sr. Orestes Quérela (MDB-Siio Paulo)- V. Ex• disse que
eu reconheci, que houve erro da minha parte. Nilo! Discuti a maté·
ria, quando em discussão, c diz essa matéria que pretende essa modi·
ficação. Acho que muito mais absurdo é V, Ex• apresentar um
projeto de lei dando a um artigo condições que ele já tem.
O SR. JOSt: LINDOSO (ARENA-Amazonas) - V. Ex• me
perdoe a irreverência, Estou consciente de que V, Ex• entende
bastante de aumento do preço de leite, mas de técnica legislativa
V, Ex• se revela um tanto canhestro. E quero continuar, se V, Ex•
assim o permitir.
O Sr. Orestes Quércla (MDB-Sio Paulo)- Permita V, Ex•
que, rapdiamente, eu conclua o meu aparte. Quero dizer que es·
tranho, sinceramente, que V. Ex• se volte irado cm razão de cu ter
levantado dúvidas a respeito do projeto de lei de V. Ex• Reitera
V. Ex• a questão de leite, Pedi, antes que V. Ex• debatesse o assunto
com a dignidade habitual usada nesta Casa, não querendo transror·
mar os argumentos para tentar baralhar a opinião de quantos ouvem
V. Ex• Julgo isso muito inoportuno realmente, uma ralta de coleguis·
mo muito grande, e tonho certeza .de que V. Ex• não aspira a ser um
mau colega, porque, acima de tudo, somos Senadores. Não posso
admitir que V. Ex• tente baralhar, através de palavras, o que é
minha opinião. Não acho isso digno nem justo, e não aceito que
V. Ex• aja desta rorma para comigo.
O SR. JOSt: LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Continuo,
Sr. Presidente.
Ao nobre Senador por São Paulo há que se advertir de que o juízo dos meus pronunciamentos cu os ruço de consciência. Dentro do
Regimento da Casa, defiro-o, naturalmente, à Mesa, todas as vezes
que Oagelar o Regimento da Casa para acatar às advertências por ela
decretadas.
O Sr. Orestes Quércla (MDB- Sio Paulo)- As injustiças c as
maldades estão no mérito, não na rorma.
O SR. JOSt: LINDOSO (ARENA -Amazonas) - Não estou,
absolutamente, Sr. Presidente, a raltar com o cavalheirismo, ou com
o coleguismo porque, a serviço da verdade c na dcrcsa dos interesses
da causa pública, tenho c terei sempre a palavra veemente daquele
que está servindo à verdade, na ddesa de suas convicções, acima,
portanto, de qualquer caracterfstica de ordem pessoal, mas repelindo
qualquer insinuação de ordem pessoal, quando ela se fizer· necessâria
dentro da mesma linha, porque, erctivamentc, é necessário que se
ponham as coisas nos devidos termos; Não hã por que, absoluta·
mente, se pretender dizer que estamos embaralhando o pensamento
de algumas pessoas, quando, erctivamentc, o dilicil é se descobrir
onde está a linha de pensamento e a linha de 'coerência dentro de um
tema legislativo, como este que estamos discutindo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dcrendo, portanto, o projeto de
lei que apresentei, derendo-o num sentido cretivo, c convicto de que
ele traduz uma necessidade para os nossos partidos. Derendo·o na
convicção de que, acimn dos !ntcrcsscs eventuais meus, ou de quem
quer que seja, devemos colocar, numa perspectiva alta, a Instituição
democrática. Estamos numa democracia de partido, e uma democracia de Partido exige, ordem c disciplina; exige comandamcnto, e cxi·
ge, sobretudo, processos que possam, dentro dos partidos, haver a
interação necessária à afirmação das lideranças c a possibilidade de
se construir, internamente, como nqui pretendemos, com a possibili·
dadc da votação múltipla, sem se rechar o intercâmbio entre as di versus correntes de opiniõçs dentro do mesmo Partido. Quando se
proibiu o principio du coligação entre· partidos, princCpio sulutur de
coligaçilo de legendas poderia, levar a esquemas, de barganha,
emigrou essu proibiçilo pura um texto· de norma interna uin dispositi·
vo que nilo tem r11zilo de ser pelo consenso, Num grémio p11rtidúrio o
que hú de existir, é u emul11ção sadia dus lideranças c a possibilidade·
tr11nqaila do entendimento e do diálogo puru a afirmação de coesão
d11 vid11 p11rtidúria, com 11 possibilidade de preparar, dentr.o dessa
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País cu sociedade a que estamos integrado. Era o que tinha a dizer.
(Multo bem!)
O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Concedo a palavra uo nobre Senador Franco Montoro.

OSR. FRANCO MONTORO (MDB-Silo Paulo. Sem re•lsilo
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O debute está revelando que o P[Ojeto apresenta aspectos que
e•igcm melhor esclarccimento. O parecer da Comissão de Constitui·
ção e Justiça, de certa forma, leva a uma interpretação inexata a
qualquer pessoa que o li:. I> o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, c não de um Senador, isoladamente. Essa Comissão disse
que as modificações propostas no projeto são duas. A primeira:
"destina-se a permitir que as deliberações das convenções municipais
possam st:r tomadas .. com o quorum mínimo de dez por cento,
calculado sobre o número mínimo para a constituição do Diretório
Municipal, previsto no art. 35 du Lei Orgânica".
texto do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. E não
é vcrdude. Realmente, o projeto, nesta parte, não inova. Existe lei sobre o as.unto. Não incidiu; portanto, o Senador Orestes Quérciu em
erro, quando repetiu aquilo que disse a Comissão de Constituição c
Justiça. O erro é do parecer. A matéria precisa ser reexaminada
cxprcssumcntc.

e

Tem razão o nobre Senador José Lindoso, quando diz que isso
não í: inovação, mas quem o afirma ~ o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, desde o Relator ati: aos demais membros que
o subscreveram, dando uma interpretação inexata ao projeto, apenas
com restrição do Senador Nelson Carneiro. Quanto ao mÚito, i:
evidente que o permitir ou não que um membro de um Partido
participe de duas chupas constitui matéria que comporta grande~ dis·
cussõcs, pdu SLW seriedade, pelo que representa de inovação, porque
a lei' aluai o proíbe. Ora, o parecer da Comissão de Constituição e
J~stiça não se refere ao mérito desta medida. Assim, i: dever da
Comissüo opinar sobre o mérito da inovação invocada.
Nestas condições, Sr. Presidente, após os debates aqui travados
-c muitos deles fora inteiramente do assunto objeto do projetoparece-me normal o retorno da matéria à Comissão de Constituição
c Justiçt1, puru seu recxume, à vista dos argumentos aqui uduzidos.
Neste sentido, cstumos encuminhando à Mesa requerimento para
que, nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, o
projeto scjn submetido a novo estudo daquele órgão técnico. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Sobre a mesa,
requerimento do Sr. Senador Franco Montoro, a cuja leitura proce·
dcrú o Sr. 1•-Sccret(orio.

elido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 438, DE 1975
Nos termos do art. 310, al!nea b, do Regimento Interno, requei·
ru u~iamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 26/75,
que altera c acrescenta dispositivos nu Lei n• 5.682, de li de julho de
1971 (Lei Orgünicu dos Purtidos Politicas), a fim de que seja encu·
minhmlo ao rccxame da Comissão dc,Constituiçi\o e Justiça.
Saiu das Sessões, cm 24 de setembro de 1975, - Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Em conseqUência
du ~clibcruçuo <lo l'icnúrio, u matéria volturú ii Comissão de
Constituição c Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalm) -Item 6:
Discussão, 'cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 14, de 1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
altera os urts. 68 c 69 do Regimento Interno do Senado Fe·
dcrul, tendo
PARECERES, sob n•s 282 c 283, de 1975, das
Comissões:
-de Constltulção.e Justiça, contrário, com voto venci·
do do Senhor Senador Leite Chaves; e
·
- Dlretora, contrário.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a
lliscussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- Sr. Presidente, peço a
palavra, pura encaminhar a votaçüo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Tem a palavra o
nobre Llder Ruy Santos, para encaminhar a votação.
O SR, RUY SANTOS (ARENA - Bahla. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, lamento não estar presente o eminente
companheiro c amigo, Senador Vasconcelos Torres, para pedir
desculpas a S. E•• por votar, mais uma vez, contra um projeto de
sua autoria, que teve parecer quase unânime da Comissão de
Constituição c Justiça c unânime da Comissão Diretora.
O voto da Maioria, assim, i: pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.

eo seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 14, DE 1975
Altera os artigos 68 e 69 do Regimento 'nterno d~ :.enado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• Os artigos 68 c 69 do Regimento Interno passam a
vigorur com as seguintes reduções:
Art. 68. O Scnudo Federal poderâ se fazer representar
cm uto, rcuniioo, assembléia ou solenidade de cunho interna·
cional, nacional, estadual ou municipal, quando convidado
oliciulmcntt:.
Art. 69. Mediante requerimento, submetido a votação
no plcnúri9, o Senador tem o direito de pedir a representação
cKtcrna do Scnudo Federal em solenidades de âmbito na·
ciontol, estadual ou municipal.
""· 2• Esta resolução entru em vigor nu data de sua public:lçiio, rt.:vogudus ns disposições em contrArio.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Estâ esgotada a
mutériu constantt: du Ordem do Diu,
H(o oradores inscritos.
Concedo a puiuvra uo nobre ScnadorCattete Pinheiro.
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- Par4. PronunciK o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A oducuçi1o, no Brnsil, ~'tio atingindo, com a singeleza do que é
elicicntc c· sério, uqucle cslúgio de precisão e controle indispensltvel
ao trnbuiho víolido c honesto. E isso ocorre, é conveniente dizer,
trunqtlilumentc, no seguimento n formulações que 11 técnicu sugeriu,
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no cumpo cducucionul. Tudo vem sendo implantado num esforço
persistente, objetivando encontrar o ujuste dus condiçõcs<JUC surgem
-~.:orno decorrência do uvanço du ciência c da tecnologia- com os
pm!rlics c valores cstubclccidos, que devem ser preservados.
Tui rculit.m;i'io, revolucionária na forma c no conteúdo, tem
curno oricntudor c executor a personalidade marcunte do Ministro
Ncy Braga, homem que se identincu com os anseios c necessidades
du mocidade estudiosa c cuja preocupaçào bem renete o que de mais

ambicioso o Movimento de Murça de 1964 procura cfetivar: a
ampliuçiio dos privilégios c oportunidades a ~uantos se dedicam à
ativiuudc produtiva c ao estudo.
Se u educação superior é, talvez, o único veículo de mobiHdadc
vertical de nossa sociedade- pura Bárbara Burn, ·•cada vez mais é
cl:t411e uetermina qual será a elite de uma nação e quais os papéis sociuis que lhe cube desempenhar no futuro"- o Ministro Ncy Braga
não esqueceu, como não poderia ser esquecido,. das necessárias
rrcocupuçõcs com a educação pré-escolar, com a educação sanitária
c corn a alfabetização· de todos os brasileiros, que também
constituem detalhes da maior importância nessa luta que, segundo
ele, é de todos nós, pois visa à "construção de uma sociedade, na
qual o homem encontre as oportunidades para a plena realização·de
sua personalidade, num trabalho conjunto, harmonioso c
produtivo".
/lo traçar a estratégia da educação no Brasil, o Ministro Ncy
Hragu estabeleceu quatro linhas de ação:
a) preventiva;
b) mmdmizudoru;
c) ue cocri:ncia:
d) corretiva.
O titular da Pusia da Educação, ao lançar a Política Nacional
lntegruuu de Educaçüo, escolheu três componentes - educação,
culturu c desporto- c tri:s estágios, que chamou i:le:
I - corrcçiio, quando necessário, do que foi iniciado,
implantauo ou em vias de implantação;
2 - dellugração do processo de implantação do
uescjudo:
J- ajustamento entre o que existe e o que é preciso ser
feito.
Vcrilica·sc, portanto, que a educação, no Brasil, ingressou cm
fusc J~: uplicm;t1o cicnlilic:.t Inclusive no que se refere à alfabetizuçào
de adultos, que o munuo inteiro olhu com interesse e procura copiar
o sistcmu.
Em conferénciu proferida, recentemente, na Escola Superior de
Gucrru, o Ministro Ncy Braga explicou; assim, as quutro linhas de
u~ào, du cstrutégia do seu Ministério:
- Açtlo Preventiva rcluciona.. se com o futuro du criança
ou Uu jovem, cnquunto estudante, enquanto profissional e
CIHJutlnto ser sociul, B possivr.:l desdobrar u Ação Preventiva
cm v(trios tipos, por ex.:
I) cducuçiio pré-r.:scolar;
2) prugrumu de ulimr.:ntução escolar;
3) cdu~~t~Wito suniti1riu;
4} cducn~no mornl c clvicu.
- Açfio Muximiowdora visa uo uproveitumento ótimo
dos recursos disponíveis. Supõr.: necessuriumente,
a) prcpnro c11<111 ve~. melhor do docente:
b) utilit.nçuo rncionnl dos meios mutcriais empregados:
c) upcrf'ciçoumcnto du tecnologia utilizada, muti:rial c
ut.lministrutivu;
d) l'~.:ciHIIllcntu dns sungrius que o sistcmu sofre por
cuusmi varittllns, sob u fortnu de cvot!'ii\o c repetência.
- /lçiio ue Cocrêncin utcndc 11 um duplo cnfoquc:
horiwntul c vertical.

1\ coerência horizontal deve promover a regionalização
ou 1.oneumento du atuuçào educativo, de maneira a
C'Onsiderur, nu sua devida iniportânciu, as m:cessidadcs de
mcrc\luo de trub11lho c os reclamos sociais de cada rcgiiio.
Deve, uindu, procurar o esforço de unidudes aOns cm uma
mesnut (arca, espm;o, região ou distrito gcoeducacional. A
cocrénciu vertical deve compatibilizar u ação dos diferentes
n ívcis (f'c<lerul, estuduul c municipal) dos três níveis de ensino.
- Açio Corretiva propõe dois tipos de atitudes que se
completam:
a) desenvolver programas que visam superar
dclicii:ncias qualitativas e quantitativas historicamente
acumuladas:
b)· oferecer meios pura que a formação adquirida não se
torne obsoleta, mas seja corrigida continuamente, de maneira
11 manter o prolissional permanentemente atualizado c apto a
desempenhar o seu papel,"

Os princípios acima referidos constituem, positivamente, a
lilosolia básica c os próprios fundumcntos da estratégia executada
pelo Ministro Ncy Braga. A verdade está aos olhos de todos: a escola
brasileira, que vinha sendo considerada elll crise, acha-se cada vez
mais intcgradll no contexto cconômico-social do País. Os estudantes
uuquircm, cu <lu vct. muis, conliança no futuro, graças à politica posta
cm priltiea, de tornar melhor a qualidade do ensino oferecido, de
reformular valores c sistemas de construção escolar, do ponto de
vis tu c.Jos conhecimentos transmitidos ao aluno.
O Sr. José Esteves (ARENA- Amazonas)- V. Ex• me permite
um upartc'!
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA -

Pará) -

Com

O Sr. José Esteves (ARENA - Amazonas) - Senador Cattctc
Pinheiro, V. Ex• faz um discurso muito oportuno, especialmente ao
se referir i1 clicaz atuação do Ministro Ney Braga, à frente do
Ministério de Educação c Cultura. Nós, do Amazonas, podemos dar
o nosso testemunho da cliciência, da seriedade com que o Sr.
Ministro Ney Braga encara os problemas da educação em nosso
Pnís, desde o pugumento dus subvcrições, que anualmente votamos
uqui, nus duas Casas do Congresso e que este ano, na segunda
quinzen'1 de abril, estavam essas subvenções todas pagas, numa pro·
vu evidente do empenho do Ministro Ney Braga cm dar às instituições i.Jue promnvcm a educação neste País uma prioridade toda espe·
ci11l. Quero congratulur·me com o pronunciamento de V. Ex• c fazer
minlws as suas palavras, que são o testemunho do tino administrati·
vo c do interesse que S. Ex• vem demonstrando à frente do Ministé:·
rio que dirige, P'llrioticamcnto, para ver este Brasil com um dos seus
problenuts mais sérios solucionados- u educação c cultura. Muito
obrig't~o 11 V. Ex•.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- Pará)- Agradeço
o valioso testemunho de V. Ex•, que vem enriquecer o meu
pronunciumcnto,
Nus trocus de idéius ·mantidas com o titular da Educação,
verili4uei u pcrmuncnte vontade de S Ex• de tornar a escola ngradá·
vcl no cstuduntc:, Isso sr.:ria conseguir o mâx.imo, pois, conforme
observou Pctcr Druckcr, "será dilicil upontar uma só autobiogralia
dos últimos 300 unos cm que os anos de cscolu sejam descritos como
unos felizes". Alirma Drú~kcr:
"A cscolu cru um lugar de tormento, de tédio, de sofri·
mcnll.> ondt:, como todos os mcstres.. escola sabiam, apcnus
'um em cmln dct. ui unos uprendiu ulgumu coisa."
O •1uc se cstil fazendo no Brusil, cm mut~ria de cducaçuo, mere·
cc respeito. Nu Es.colu Superior uc Guerra, Ney Braga salientou que
"seria inútil quulqucr tentativa de gerir um sistema educacional para
unHI socicdudc como u nossu, que ni\o tivesse a cuutclu de promover

,
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.Dai a tcndênciu ao aperfeiçoamento do pessoal, desde os mestres das
cscolus de primeiro grau aos dos cursos de pós-graduação. Os gover·
nos c.<wduais e municipais e~tno recebendo incentivos no selar de for·
maçilo do pessoul docente. Nessa tarefa, serão empregados, de 1975
a 1979, cerca dc cinqUenta c nove milhõcs de cruzeiros, o que indica
unw denniçilo salutar.
·
No tocante ao apcrfeiçoamenlo do ensino universitário, o Presi·
dente Ernesto Geiscl aprovou, há pouco, o Plano Nacional de PósGraduação, "com ·a preocupação dominante. de cobrir a área de en-.
sino superior, consciente de que providências básicas estão cm curso,
ru1 :irc:1 do ~:nsino fundamental",
Como Naçilo cm pleno processo de desenvolv.imento
cconümico, o Bn1sil nnalmente chegou à compreensilo de que, num
sistcnw de planificação que se pretende global e coerente, u educaçilo
deve ser cnc:mtdu corno pedra angular do processo.
Atê pouco tempo, havia quem visse nosso sistema educacional
dcsvinculudo do contexto sócio-político-c.:conômico, no qual se devia
obrig:noriumcnt'c inserir. Talvez essa desvinculação respo'ndcsse por
.srandc parcela da responsabilidade pela chamada crise na escola. Os
diagnósticos u respeito da situação eram pessimistas, ainda mais
lJllllndo a educação c o ensino eram encarados como fatores meramente sociais, sem innuência fundamental no. plano c::conômico.
Hoje, o entcndimcrito é outro. O planejamento educacional se
consolidou cm bases cientificas e modernas, com a aplicação da
'pesquisa, c o Estado cumpre plenamente a sua função educadora,
utcndcndo não apenas aos centros metropofitanos, às áreas
metropolitanas, musa todos os recantos do País.
Hú muito, o Ministro Ney Braga se empenhava na melhoria do
ensino, no Brasil. Como orientador do movimento conhecido pela si·
glu de MUDES, apoiou c estimulou uma juventude que se esmerou
no estudo, que lutou pura vencer. Atualmenle, centenas de jovens
ocupam cargos técnicos c científicos da maior responsabilidade, graçus uo entusiasmo c ao carinho devotado por Ney Braga ao MUDES.
A lealdade com que age Ncy Braga é o principal fulor do
sucesso que vem alcançando no Ministério da Educação. Ele é leal a
si mesmo. nos seus métodos, aos companheiros, aos que dele depen ..
dem, uos que dele procisum. Seus objetivos são claros: curar o Brasil,
do ponto de vista educacional, libertando-o do analfabetismo, pre·
p:mmdo o corpo docente, u lim de que melhor desempenhe sua
missilo; possibilitar uo Pais o maior número de especialistas, cm
todos os selorcs de utividude.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - Mato Grosso) V. Eix• um aparte'!
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA -

Pará) -

Permite
Com

s~llisfuçtto.

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - Mato Grosso) - Estamos
ouvindo com ulcnção o brilhante discurso de V. Ex•, muito justo,
muito l.!r.:rto r.: nunHt hora exala, quando assistimos, parece.. me, uma
'-'lt111p:111lw org:mizudu para atingir u pessoa do cxtruordin6rio
Ministro du Educuçilo, utribuindo-lhe intenções que S. Ex• nunca
teve, lwja vista 11 crinçilo dessa CPl sobre o 1\IOBRAL. Reiteradas
vezes S. Ex• sr.: manifestou contrúrio à extensão du uçüo do
MOBRALi1 f:lixu elí1ria de 7 a 14nnos. Várias entrevistas eujã li· e,
pessoalmente, ussisti S. Ex• declarar que era contrário. Querem lhe
utribuir o desejo de estender u uçüo do MOBRAL pura as crianças de
7 a 14 llll<IS, o <lUc, rcnlmcnlc, niio é função do MOBRAL; desejn
S. Ex• que o MOBRAL se destine tão-sorncnle à cducuçilo dos udul·
tos. Estumos ussistindo uo esforço extruordin(trio do Ministro du
Educuçtto. uo cttlPrr.:cndcr vúrius medidas, nesta hora dillcil, cm que
u murH.Io todo evolui, o Brasil tumbém, evolui c hú u exigênciu, umu
:insi:t nH.'Sillo du mocidudc de melhorar seu ensino, seu conhc·
dmcnttl, sua cutturu. Rculmentc, o Ministro Ncy Brugu é um homem
cxtraurdinitrio 1 Nós o conhecemos como um homem público de
primciru ordcn1 r.:, uqui, fOi no~;so colcgu, meu por qunlro unos, c por

I

oito unos ubrilhnntou com sua presença esta Casa. Realmente,
mereceu nossu admiração, nosso uplauso, porque é um homem de
ullo espírito público, devotado exclusivamente a bem servir à moei·
dndc, no sctor de cducuçilo. Temos certeza de que o Ministro Ncy
Brugn, com seu espírito público, com sua' capacidade de trabalho,
seu desejo de servir ao Brasil, será um dos grandes Ministros de
Educuçõo de nossa Pátria. Muito grato u V, Ex•
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- Pari)- Muito
grato, Scnudor Suldanhu Dcrzi, à contribuição que traz u seu
compunhr.:iro que, neste momento, na tribuna, pretende, tãO ..
somente, ulgumus puluvrus de justiça uo Ministro Ney Braga.
No Ministério da Educução, utualmente, a lilosolia é de cducaçilo democr:ítica. Com isso, o estudante se sente fundamentalmente
responsável pela própria aprendizagem, porquanto passa a ser o
centro do sislcmu que pretende torná-lo capaz intelectual c
cmociouulmcnlc, para ter uma vida feliz.
f(lguns procururum erros ou equívocos na,oricnlação que o
Ministro Ney Bruga imprimiu, relativamente à maneira de solu·
cionur pontos de eslrungulamcnlo na educação brasileira. Sucede
que us decisões tomadas atendem us necessidades do País, justa·
mente porque se dirigem ao homem brasileiro. ~o que se deduz das
cxprc.sões que seguem, proferidus nu cilada conferência na Escola
Superior de Gucrru: .
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"fi objetivo da sociedade humana o bem comum. ~em
l'unçiio desse bem comum que deve ser pensado o desenvolvi·
mcnlo dos elementos homem, terra c instituições. O homem,
agente de criação das instituições e do uso da terra, está apto
u desempenhar o pupel que lhe cabe na vida cm sociedade,
desde que esteja entrosado adquadamenle no processo de
cducuçiio e cultura. O homem, com uma educação apropria•
da :10 ambiente c ao tempo em que vive, atuando, segundo
suu culluru, é que retiru e trausforma a riqueza potencial da
tcrru que domim1 e o faz atruvés das instituições que,
ucompunhum sua vidu, o que lhe pCrmite a necessária
harmonia e tranqUilidade de convivência social."
Nu formuçiio universitária dos jovens, reside um dos pontos
bi1sicos da açi1o do Ministério da Educação, que busca a especializa·
çiio prolissional.
Outro detulhc que merece atenção é o que diz respeito ao Pro·
gr:1'n1:1 de Crédito Educativo, destinado a financiar alunos carentes
do sislcmu universitário, o nnanciumenlo pode ser para pagamento
de unuidudes ou para u própria manutenção. Os lctos serão
esl:lbelecidos pelo Ministério, de acordo com o elenco de critérios já
dclin idos. Quunto aos prazos, também já foram fixados, no tocante à
utílizuçfto, curênciu c umortização. Os juros, nominais, foram fixados cm quinze por cento ao ano c os recursos disponíveis, em milhões de cruzeiros, foram assim admitidos:
Fontes
Banco do Brnsil
Cuixu Econômlcn Federal
Buncos Comcrciuis
Minist. Educ. c Culluru
Orçumcnlo c outrus fontes
Total

1976

1977

1978

1979

soo

500
700
500
400

700
1.200
200
700
200
3.000

1.000
1.500
200
800
500
4.000

600
400
200
~

1.700

2.100

Estú previsto que o Programa de Crédito Educativo lerA implan·
tuçilo grudutivu, comcçundo pelas regiões menos favorecidas, como
o Norte, o Nordeste c o Ccnlro·Ocste. Entretanto, mesmo no próximo uno, poderão ser utcndidÓs estudantes residentes em outras
í1r'i:us, desde que comprovudu u necessidade de obterem financia·
nH.:nlo,
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O Sr. José Llndoso (ARENA V.

Ex~

Amazonas) -

Permile·me

um upurh.:'!

lJIIC rejeita a arrug:incia vcrbal. Mudrmça que estimula uo estudante
c ao proli:ssor, <linhos iúcrllilicados pelo interesse de tornur a·nuçào
mais c 11111is poderosa, comtt solidari~dade colctiva.

O SR. CATrETE PINHEIRO (ARENA- Pará)- Pois n~o ..
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espírito Santo)- Permite V.
O Sr. José Llndoso (ARENA- Amazonas)- Ouço V, Ex•, no·
ExY um apurtc'!
hre Senudor C.tllele Pinheiro, tecendo comentários e fazendo uma
uvuliuçtio sobre u administração do Ministro du Educação, Ney.
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA-Pará) Com muito
Brttgu. Ouvindo V. Ex• fazia uma reflexão sobre o que tem feito u prut.cr, Scnudur Eurico Rezcnde,
Revolução de Murço de 1964 no sctor da educação, c a coincidência
O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espfrllo Santo) - Fundei e
de Lri:s gestores du maior culcgoriu terem suído do seio do Senado Fc·
num tenho, cm Urusíliu c no Espirita Santo, obras educacionais, em
dcrul: Turso Dulrtt, Jarbus Passarinho c Ncy Braga. Vcrincmnos que
h:rmos de ensino superior. E posso dar o meu dCpoimcnto cm favor
cssus siluuçõcs de ordem objctiva enfrentadas pelo Senador Ney
da tc.:ruu..:illmlc, du entusiasmo, da luta- c com amplos êxitos- que
Brttgu nu l'uslu da Educação, revelam u continuidade daquele ideal
vem sustcntundo o eminente Ministro Ney Braga. S. Ex• é um
que u Revolução de Março, inspirado nu palavra de Caslcllo Branco,
homem prol'und:nncntc preocupado, c até mcsrno angustiado, com o
vem murcunc.io os trabalhos no sclor educacional. O Brasil cresceu,
probl~.:nut c!.lucncional brusilciro. Mas estabeleceu um esquema de
Llc um modo gcrul. cm todos os setores, mas a ênfase dada à
trahnlho c esse CSlJUcma vem n:almcntc surtindo efeitos. Posso diler
educação fui cxtraordinitria porque, com a Revolução de Março se
isso, cm virtude da minha 4ualidudc de professor e de administrador
cntcruJcu ser investimento o que se falia pela educação. Esse é o
csculur. O programu culturul, por exemplo, que S. Ex• vem realizancntcm..lilllcnto do Ministro Ncy Braga, Parabenizo V. Ex•, quando
cJu, é l.ligno !.lc ser incentivado c está vocacionado para receber o
sua puliavru se ergue puru proclamar os méritos de um eminente
· :tplauso internacional. No campo do teatro c no cumpo do cinema
companheiro nosso. E lembro ainda, e ossu foi a motivação maior do
hrttsilciro, S, Ex• Lem cumprido exemplares tarofas; vcm·se dedican·
meu apurtc, que o Senhor Presidente da República, em recente dis·
do, wrnbém, i't rcstuuruçào dc nossas cidades históricus, que durante
curso nu Convenção do nosso Partido, afirmou que a ARENA esta·
muitos unos licarwn apcnus cudustradas no Serviço do Patrirnônio
va no Governo. EfeLivumente nenhum exemplo é mais eloqUente do
llistórico c Artístico mas, S!!lll nenhum gesto ussistcntcncial de maior
que o de um companheiro arenisla, devotado aos trabalhos do
cxprcssrao. ·S. Ex• cstú mobilizando recursos tecnicos e financeiros
Pa.rtido, prcliudor corno tOdos nós, estar no Governo, realizando,
pura cssu grunllc obru, O ponto alto, no campo, da assistência ao
mruvés do Ministério da Educação e Cultura, um lrabulho sério c
csttu.lantc, tivemos, rccentcrncntc, através do Decreto-lei mencionafecundo, com vistus ao futuro do Brasil.
do por V. Ex• c que mereceu uplausos do Sr. Senador Evolásio
O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA- Pará)- Sou muito Vi~iru, é o prograrnu de crédito educativo, que, realmente, não só vai
grttlo u V. Ex•, pela valiosa solidariedade que empresta ao meu dis· resolver o problema Uo estudante carente de recursos, rnas vai assccurso.
gurur meios las nossas faculdades particulurc:s Para se expandirem.
Rclativumcnlc aos desportos, os obj~Livos da política preconiza· Eu, por exemplo, munlcnho umu Universidade cm Brasília, e há uma
da pelo MEC; c que será definida pelo Poder Executivo, são os se· <(Unnlidudc enorme de estudantes que não podem pagar. Então, vagui.ntes, cxplicu o Ministro Ncy Braga:
mos suportundo essa situm;'ão e dando diplomn, c ele devendo à
I) aprimormncnto da aptidão lisica du população;
Universidade. Não recebendo, não podemos expandir a Universida2) clcvuçào do nível técnico cln todas as áreas:
de c, por viu de conseqUência, a capacidade de matrícula. Agora,
.1) impluntução c intensificação da prática dos desportos de
desejo J'at.cr unm ligeira rctilicaçiio nus palavrus com que V. Ex•
J'ucalht.a o progrurna de crédito educativo, Diz V. Ex• que ainda no
mussn:
<~no de 1.~76, poderão ser atendidos estudantes da Região Centro4) difusão do desporto como forma de lazer.
O progrmna desportivo s~rá executado em coordenação com os Sul. O prusriumt vui ser cumprido integralmente em 1976, No pri.·
E1Ludos e Municípios, tanto nu educação lisica escolar, quunlo no rnciro semestre, :abrangendo as Regiões Nllrtc, Nordeste c Centroque SI! rcrcre tiO desporto de massa UO de UI tO RÍVCI,
Oeste. E, no segundo semestre a região Centro-Sul. E: o que cslil no
l'odc·se avuliar, portanto, que o Minisli:rio dá Educação pro· dccrclo·lci respectivo. Então, o •uendimcnlo será total à população
"urtt, untes de Ludo, prcpmar o povo brasileiro, intelectual e fisi· hrusilcira, ·curcntc no sctor, !.luruntc o uno de 1976, realizando-se
carnerúc, pnru os embutes da vida, pura a luta no sctor produtivo c com isso uma turel':.t rcitlrnente ciclópicu, que vai permitir ao cstudunpuru LJUe se torne cupu1. de promover o desenvolvimento econômico, tc hrusilciro alcnn~ur vitoriosumcntc a colina iluminada du sua
cicnLílico c técnico deste l'uís. E todo o esforço se implanta sem alar· prulissào.
d~:, cl'etivumcntc, profundnmentc.

e

Nesta hora, cm que se liliu cm educação permanente, em
ulfubelizaçào de mussus e outras inovações, os brasileiros devem
s..:rllir·sc orgulhosos. Nosso desenvolvimento se mostra, cluro, cm
Lodos os selares de ulividudc. Mus, u qualquer pessoa que se dedicar
itnnídil'ic Uu LJUe se tem feito ultimumcntc. no sctor educacional, ~ur
ge u rculidudc de que os jovens deste Puís cstiio voltudos pnra o
conhecimento, puru u uprcndi~ugcm, para o aperfeiçoamento
lccnológi"o e científico. Grande ênfuse Lomum us cspcciulidudcs
vinculudus cumu ciência nuclcur. O Drusil precisa de profissionais da
mais uha cspccializaçüo. E os jovens estão conscientes disso. Tunlo
liiH: respondem uo upclo, compurcccndo aos cursos de prepuruçi\o c
de mestrado, a lim de poderem ocupar as funções especificas u que
l!cvcrfto ser chumudos.
Trutu-sc do suber orguniludo, que dcvcrc111os conquistar com
Lran,,Uilidudc c denodo, sem anúncios cspcluculosos uu arrumações
de fachmlu. C: Larcfu buseudu nu seriedade, nu aplicação de cxpcriên·
cius, Tmlos sentem u mudunçu que se opera no sctor cducudonal
brasileiro. M'uduuçu puru melhor. Mudunçu cm relação ii pcsquisu,

O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA-Par4)- A análise
que V. Ex• ucubu LI c litt.cr, Senador Eurico Rczcnde, com u incontcstítvcl :.tutoridadc qu!! tt•m, no cumpo do ensino superior,(: mLtis um
testemunho e.\trnordinílrio da obru séria, repito, que realiza o Ministro Ncy Orugu. na Pustu du UducaçU.o.
Educudorcs nurtc-umcricunos fulnm cm crise du escola, nos
Estados Unidos. E perguntam: "Como explicar o fulo do um sistema
cducucionul que pmccc sobcrhutncntc vitorioso, de um perito de
vistu, se mostre cm sérius diliculdudcs, sob outro prisma'!" Talvez
s!!ju porque o sistcmn precise de uduptuçõcs ou reformulações, pois,
nu verdade, conforme ohscrvuçào de Charles Sibermun, "u rebelião i:
l'ruto muis do progresso suciultJo que Uu cst~1gnuçiio''.
No Brnsil de nossos dias, scriu irreull'ulur cm crise da escola. Hú
umu corrida contra o tempo, Os jovens sabem que prccisum vencc:r
esse ubsttlculo, u lim de lJUC o IJrusil possu dispor dos técnicos c:
cicntistus cuju l'urmw;Uu é imposta pelo cJinurnismo du vidu utuul. A
pru~:uru Jc vug:as nus univcrsiLiudes jumuis cn~ontrou purulclo nu
histliriu, llít e.'\tr:tordinítriu c.'\pcctutivu !!111 torno do nosso progresso,

-564du n~s~u posição no mundo. Nu verdade, a preferência é, ainda,
p~.:los cursos chmnados intclcctualiowntcs. Isso, aliás, vc:m ao encon ..
tro dos que sugerem, cod10 Sibcrman: .. 0 futuro precisa de algo que
0 mundo jamais viu, de mussus de intelectuais", Mas, uo ludo dos
cursos de formação lilosófica c humanística, milhares de jovens
preferem as prolissões exigentes de cxperimcntução, como a Qui mi ..
ca, a Físicu, u Medicina.
O Sr, Eveláslo VIeira (MDil-Santa Catarina) V. Ex• um apurtc'!

Permite

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA-Pará)- Com muita
. salisl'm;üo, Scnudor Eve\úsio VJeiru.
O Sr. Evehlslo Vieira (MOO-Santa Catarina) - Sou um
pcrnumc.:ntc ttdmirudor de V. Ext e sinto, assim, certo cons ..
tnangimcnto cm solicitar uma intervcnçiio no discurso de V. Ex•
paru registrar algumas divergências. Mas, não poderia ncur alheio,
omisso, ouvindo o discurso sem ralar naquilo de que discordo.
inicialmente, educação é rundamental para qualquer povo. Os males
brasileiros são de origem, a causa é a ralta de educação. Os problemas do Nordeste são, rundamentalmente, em razão da ralta de instruçtiO, de educação c diria mais- talvez até no atrevimento- problema de ordem até cultural. Deixo de lado u pessoa do Ministro Ney
Braga, porque é um homem que está a gerir este importante Ministério, htl menos de dois anos; ainda não merece da minha parte os reparos ou os elogios. Em relação ao programa do crédito educutivo,
repito aquilo que tenho anrmado: iniciativa extraordinária, e acho
até estranho que o Governo Federal já não tivesse adotado essa medida anteriormente, porque este programa está elaborado há mais de 6
unos, dt::idc a época do Ministro Tarso Outra. Fuça um reparo,
up~:nus, c de lamentação, esperando que o Ministro venha a reconsiderar o assunto, que este programa seja implantado a partir de fevereiro do próximo uno, cm todo o Brasil, porque recursos nnunceiros
não rultam <Jo Ministério, para estendê·lo, imediatamente. Do meu
Estudo estou recebendo correspondência, agora, de pessoas indagan·
do: por que San tu Catarina nca, mais uma vez, marginalizada? Não é
só s~mta Catarina, tenho respondido, é todo o Sul. Mas, nós ficamos
na cxpcctntivu. O Go\o·erno agiu certo, embora com um certo retardamento. Em mutériu de ensino médio, no Brasil, nós somos um rracasso no ensino técnico, no 29 grau. A rerorma de ensino, que aplaudi
como Depu tudo Estadual, como Prefeito, que procurei implantar cm
Blumcnuu, levando-a a várias comunidndes não tem um processo
dinf1mico de implantação no ensino do 2• grau. O ensino de I• grau
continua sendo um rracasso no Brasil. No meu entendimento,
continua sendo a educação o ponto muis negativo dos governos
lcdcr<Jis. ê umn pena. Essa i: u manircstução que entendo deveria
registrar ucstu oportunidade, como pontos discordantes do brilhnntc
discurso que V. Ex' rcalizu.

alfahctiwdus. E><c grupo de pcssous do MOBRAL roi também ruzer
a cxperil:nciu no Rio Grundc do Sul, cm outros Estados, c no
Nordeste, du <Jif<Jhetit.ação daqueles que deixaram de concluir o
Primúrio. Ai lJUC cu vejo, também, um ponto fraco do Ministério da
Educ:u;i1o, em não se instrumentar nos outros setorcs, pura que o
MOI!RAL nrJU tivesse que dcixur a sua área espcc!nca de
alfubctiwç;io de udultos c vir paru a pronssionalizuçiio, pura o setor
da <.:ultura Ucrul. Não cru preciso isso, porque o MOBRAL roi
criado pura a grande nnulidadc, apenas, de alrabctizução de adulto~.
SUo l.llt<IS uhscrv:.u;õcs f.JUC cu 4ueriu fuzer, principalmente em defesa
de t~uitu gente dcdicadu, de brusildros patriotas, com vocaçiio de
scrvir u essu gente que e:Mt trubulhundo ali e que merece o nosso
reparo l.le defesa.
E.x~

O Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espírilo Santo)- Permite V.
urn aparte'!

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA-Pará)- Pediria que
me permitisse completar a upreciaçiio que deverei fazer, para niio
perder. u oportunidade, ao aparte do nobre Senador Evclúsio Vieira.
~ muito natural c revelu, mais uma vez, o carúter de V. Ex•,
Scnudor Eve\í1sio Vieira, a cautela com que se manifesta em torno da
uçilo do Ministro Ncy Bruga. Mas, posso anrmar a V. Ex• que o
problema do ensino fundamental não está descurado, há uma atcnçliu absulutu pmu este problema. E tão grande, que o Ministro Ncy
Braga pretende chegar até ao ensino pré-escolar, porque, se
conseguirmos c:sl~ibeleccr, rcnlmcnte, o ensino pré-escolar, prepa.ran ..
do <I erianç<J pmu o ensino fundamental desde o seu estado fisico e
mental, niio teremos mais essa produção de repetentes c de analfabetos, LJUC aindu estamos vendo nos nossos dias.
Então, respond~ndo u uma primcim parte: quanto ao ensino'
fundamental, as prcocupuçõcs do Ministro Ney Braga são tão grandes <lUc ele pretende u!cançar, para enrrentá·lo, desde o ensino pré·
escolar.
Quantn au Prognunu de Recuperação de Excedentes da Escola
Primária, do MOBRAL, que icm sido tão discutido, ainda ontem, o
nobre Sr. Scnudor Luit. Viana revelava-nos a situação do Nordeste,.
onde, u cad;.1 uno, 4uinhcntos mil jovens atingem os quinze anos
uindu unulfuh~:tos, formundo um novo contingente que ingressará na
lila do MOURAL. Então, convenhamos: numa oportunidade cm
que .<:Jbcmos que vúrias nuç3es do mundo instalam projetas
mtciurwis Jc ull'ah~:ti1.uçtto seguindo· os métodoS e técnicas estabelecidos relo MOURA L no País, qual seria o crime de, u titulo eventuul,o MOBRAL ubrigar esses jovens que por motivos diversos, não
puderam freLJUentur o ensino regular ...

ó Sr. Eurico Rezende (ARENA-Espirita Santo) - (Multo
bem!)

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA-Pará)-... impedin·
do, assim, que cheguem ít idade adulta com esta mancha do
umtll'abetismo. Entt1o, precisamos ver que é necessário, ainda, verifi·
cur :t reulidmle c, neste ponto, julgo que o Senado vai prestar um
grande bcnelicio no Brusil, pela Ci'l constituída, dando oportunida·
de para que os técnicos Uuqucle Movimento venham a cstu Cusu
ditcr au povo que us suas intenções, se errudus foram, tiveram, pelo
menos, o grande c clcvudo sentido de dur uo Brasil uquilo que ele
O Sr. Evehlslo Vieira (MDB-Santa Catarina)..,. Permitu umu
rcdmnit, 4uc é evitar- repito- que, anualmente. milhões de criuOcomplementação, puru umu ddcsu. Foi institu!du a Comissão
çus ttrlõ!ll"tthctas caminhem puru a f:1se adulta, sem condições de terem
Purlmncntur de Inquérito, que está tendo rcpercussUo, e sempre u vida LlUC devemos assegurar ntodos os brusileiros,
surge ~~ induguçüo popular: existem irreguluriduQcs financeiras? A
D~: nmncirn ~1uc, S~:nudo·r Evclúsio Vieira, fico grato u V. Ex.•,
intcnçi\o da formuçiJo duquelu comissi\o não é com esse sentido de
qm.: mu rropurciorwu esta nmnifestuçào c devo dizer que tem V. Ex.•,
verilicur tuis il'reguluridudes: é de buscur uma uvuliuçào pura as nus suus preucuruçt.lcs, a minha integral solil.laricdudc.
utividndcs do MOURAL. Quero ruzcr uma dcrcsu do MOBRAL
Cunccdtl ll upartc uo nobre Scnul.lor Eurico RczenJc.
numuspccto. O MOBRAL foi institu!do com u missilo especifica de
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA -Espirita Santo)- V. Ex•
ulfuhcti1.ur o ullulto. Mus, os componentes dessu instituiçilo, não nu
suu t.Jlalidmlc mus lJUUse, preocupados com o ensino, invudirum respondeu muitu bem n qucst1lo do ensino fundnmentul. Nilo se pode
úrcu que niiu do MOili~AL: u de proflssionulizuçilo. Acho digno de negar que ll prohlcnHI nno cstú uindu resolvido, 'port1ue temos que
purtir de duas rculillndes: um Pufs de dimensões conlincntuis c qut:
~:lugius, sublime, o levar a culturu purn uquch:s que estilo sendo
O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA-Pará) - Senador
Evclúsio Vieira, agradeço u V. Ex• tão brilhante contribuição uo
meu lliscursu, porque é n palavra de um brasileiro patriotu, de: um
brasileiro scrnprc atento aos grundes problemas nacionais, que o
munc.htlo outorgullo com tuntu justiça, pelo povo de Santa Catarina,
rúc deu o privilégio de Conhecer, ncstu Casa.
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niio tem orçamento de dó Jures. Mus uvunçou-se muito. A Uniilo tem
utruvC:s de fundos de educuçiio,
melhovou muilo. Com re\ução
liO MÓIIRAL, é bom que se repita: o Dr. Arlindo Lopes Corréa fez
um estudo c prupós, uo Sr. Ministro da Educação um progrumu a ser
cxecutudo pelo MOURA L, denominado "Progruma de Recupcruçiío
de Excedentes". Porque a estutisticu, Sr. Senudor Callete Pinheiro,
rcvda que temos, por mês, neste Pufs, quinhentos mil brasileiros, de
IS lltlllS de idllde, unulfllbetos,
Vale dizer, por ano, seis milhões de brasileiros, com quinze anos
de idllde, unulfubetos. Então, o Professor Arlindo Lopes Corrêa propôs a recuperuçiio, puru cvitur esse estúgio tormentoso. Propôs que
se instituísse o MOBRAL infanto-juvcnil, isto é:, atingir os brasileiros na faixa. etáriu de treze-quatorze unos, pura evitar uq1;1elu
UcnuuH.Iu unuul de seis milhões de brasileiros, de quinze anos de
idude, llnllll'llbetos. Muito bem! Esse Prog'rumu foi objcto de um estuUo scriíssimo. Mas, tendo em vista as reuções de vúrius uutdridildes
cm mlltérill de Educução c também u atitude da Comissão de Educaçiio c Culturu do Scnudo, contrárius a este Programa, o Ministro
Ncy Braga determinou que o Programa nilo fosse executado. Mas, o
Sr. Serwdor João Culmon entendeu de fazer um discurso, motivado
por íiLiuilo que ele interpretou trio-somente como uma descortesia do
Presidente do MOBRAL; concessa vcnia, iludiu a bou fé de vários
Srs. Senudores c conduziu o Sr. Senudor Frunco Montoro u instituir
unut Comissito l'urlumcntllr de Inquérito, que coloca.os seus rcspons{tveis cm déhito puna com o País. O crédito ·educativo, S. Ex•,
o Senudor Evel~\sio Vieira, mesmo disse - não sei se S. Ex• e"stá
cng:nwdo- que o Governo estava, há seis anos, estudando.
O que me constu C: qw: houve vários projetas, instituindo o Ban·
Cll du Educuçiio. Mus, o estudo mesmo sistemático se deu no atual
Governo. O crédito educutivo vai atingir o Puís todo, dumnte o uno
de 197fl. A região Centro-Sul, u Santa Catarina, pupila do Sr.
Senador Evcl(lsio Viciru. serão beneficiados, durante o ano de 76, no
scgunc.Ju semestre, sem preJuízo n1:nhum, porque o crédito obtido vai
cobrir tod:t a anuidade. Agoru, por que o Ministério da Educa.;ito,- V. Ex' me desculpe pela extensão do aparte- não o implantoü, simultuncumente, cm todo o País'! 1:: lógico, c S. Ex• mesmo, o
ilustre reprcscnt~mtc de Sanha CuHarina, mostrou-se impressionado
~:um u misériu Llo Nllrdcste. Entrao, deu-se prercrênciu a regiões
menos desenvolvidus, puru dali, cuptur-se uma amostragem, um critério, p:tna implnntuçfto. imcdiatu cm todas as outras regiões. Oru se o
pl:uw vui sr.:r ...

O Sr. EYclásio Vieira (MDB-Santa Catarina)- "Educação",
é V, Ex• quem está falando c o assunto nos obriga u voltar. Santa
.Caturinu niio C: u ••pupilu dos meus olhos'', não: é do corpo inteiro . .
V. Ex• nito vai querer que cu vá defender apenas o Espírito Santo.
Defendo Sunta Cutarina c o Brasil. Mas, Senador Caucte Pinheiro ...

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA-Pará)- O que não
poderia ser considerado, portanto, humilhação pura o Nordeste,
mu:-;, tão-somente evidência de grundes preocupações para com o
Nordeste.

O Sr. José Lindoso (ARENA-Amazonas)·- Temo que esteja
sendo inoportuno. Mns, de~cjo realmente, participar, mais uma vez,
deste debate tito importante pam todos nós. Falou-se sobre o
problcnut do MOBRAL c tudo giru cm torno du Comissão de
inquérito. proposta ao Senado para avaliar a açiío do MOBRAL.
Nobre Scnudor Canctc Pinheiro, tenho alguma experiência de trabalho ·cm comunidade, c lenho algum:t experiência que dita, que
aquilo que nós, os técnicos, em situ:1çào de lrnbalho, eluboramos,
quando da execução encontramos uma realidade a exigir
modiflcações substanciais: Respeito, extruordinuriamcnte, o pessoal
que está dedicado, que estit engajado uo MOBRAL. Sinto a
temperatura de idealismo, de entusiasmo c de dedicação dessa gente.
E o exemplo maior, eu o recolho no' meu Estudo, onde o MOBRAL,
dirigido por uma eminente professora, se desdobra naquele interior
imenso, u dur ussistênciu, u promover ns suas linu\idndes com tunto
entusiasmo.
Acredito que, ·dessu Comissão de inquérito vai resultar amu
collSlutuçiiu dulorusu, constatuçiio que estú nu nossa consciência,
mus que niau foi projetudn rormulmcnte, estatisticamente uqui, no
Scnudo- 11 incupucidnde de os Estudos c aos Municfpios responderem uo indso constilucionul que tornu obrigatório o ensino fundullll'lll:ll l'lll tudo o Pais. A rede escolur dos Estudos, com cxccçlío,
lu)vcl., de Situ i'uulo, do itio Grande do Sul, e dos Estudos nÍais

~1jududo os EstaUus c os Municfpios,
dos s~dilrios-éc.Jucaçiio e o panorama

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA-Espírito Santo)- Nos olhos
de V. Ex• é que estou vendo!
O Sr. EYelásio Vieira (MDB-Santa Catarina) - Senador
Cattctc Pinheiro, « o MOBRAL fosse seguir o desejo, a vontade,
prnticur a tese defendida pelo seu Presidente, teríamos hoje, seis milhões de jovens, de I5 unos, analfabetos. No próximo, 7, 8, isto seria
cr'escente, c o MOBRAL iria assumindo a responsabilidade da
preparação, inicialmente, do estudante do ensino fundamental,
porque sabe V. Ex•, que a quase iotalidade dos prefeitos, no Brasil
- a quase totalid:~de- estão incupacitados, pc!.Js seus orçamentos,
de atender ao ensino fundamental.
Joinville, uma cidade industriai, eminentemente industrial, que
tem o maior orçamento de Santa Catarina, se encontra ugora
incapacitada de atender ao ensino fundamental. V. Ex• sabe que,
também, a maioria dos Governos Estaduais, pouco tem contribuído
parn esse setor. E o Governo Federal, que o Sen.dor Eurico Rezcnde
cit3, que tem dado os incentivos, tem drenado recursos financeiros,
conhecemos muito pouco, em Santa Catarina. Voltando ao
programa do crédito educativo, espero que o Governo implante, no
Sul também, a partir do próximo ano.
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA-Espírito Santo)- O Decretolei?
O Sr. Evciásio Vieira (MDB-Santa Catarina)- Não, o Decreto cstú pura as trés áreas. V. Ex• i: que fez a agradável afirmativa de
que, a partir do segundo semestre, passará pura o Sul e estamos
.conlíuntcs na paluvra de V. Ex• que, no nosso entendimento é a
prôpria palavra do Sr. Ministro da Educação c Cultura. Obrigado.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA-Pará)- Mais ama
vez, grato ·senador . Evclásio Vieira, pela sua extraordinária
contrihuiçiio. rorqunnto estou certo de que o problema, ainda ur.ora
levantado por V. Ex•, há de merecer do Ministério da Educação o
estudo nccess{trio, pura uma oportuna resposta às suas indagações.
O Sr. José l.:indoso .(ARENi\-Amazonas)- Permite-me V. Ex•
dnl't~pnrtc'!

O SR. CATfETE PINHEIRO (ARE~A-Pará)- Pois não.

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA-Espírito Santo).,- Exnto! As
grundcs preocupuçõcs. Obter os elementos necessários, iniciur u
experiência pelo Nardeste, pura expandi-lu, durante o ano de 76,
puru tOdo o País, e, sem prejuízo para o estudante emente de
recursos, porque, cmborll ·concedido no segundo semestre, o crédito
abarcarít toda a unidade escolar. E, finalmente, desejo também
salientar u vigorosa participação que vai ter o Ministério da
Educução, nu impluntução dos centros sociais urbanos. Para tnnto,
hit. uma verba de dois bilhões c meio de cruzeiros pura o
finunciamento, iniciulmente, de 600 centros; o Espírito Sunto deverú
ser o primeiro Estado, na Grande Vitória, a ser contemplado com o
centro social urbuno, que trarCt grundes benefícios ao trabalhudor
brasileiro. COm estas puluvrus, volto u perlilhur, u justu homenugcm
que V. ·Ex• prestu, nt:ste momento, uo eminente ~~inistro Ney Brugu.
O Sr. EYelásio. Vieira (MDD-Santa Catarina) Senudor Callclc Pinheiro, V, Ex•me dítlicença'/

Nobre

O SR. CA1TETE PINHEIRO (ARENA-I'uriÍ) satisftu;ão,,Senudor Evcl(tsio Viciru.

Com

-566ricos, a rede escolar dos Estados do Norte e do Nordeste niio tem
tido capacidade, por fuhu de'dinhciro, por falta de recurso material,
paru dar cabo illllrcfa essencial que a Constituição exige- o ensino
fundamental nos termos exigidos pelu lei- c no convencimento que
todos temos dma necessidade. Vamo-nos defrontar com dolorosas
realidades. Não sabemos, absolutamente, qual a opção. Se se quis
atingir novamente o Governo, atravé:s da Comissão de Inquérito, vai·
se propiciar a este Governo a revelação de um quadro a exigir as
opções der.nitivas, as medidas vigorosas, e nada mais do que isto
deseja o Governo: medidas der.nitivas e vigorosas em prol da juven·
tu de, da alfabetização, para melhores destinos para o futuro deste
País.
O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA-Pará)-- Estejamos
certos, portanto, nobre Senador José: Lindoso, que, se a esta
realidade chegarmos, não faltará, da parte do Governo, c do Ministé:·
rio da Educação, cm particular, o interesse no estudo e no encontrar
a solução para problemas tiio graves,
Sr. Presidente, o elemento básico da atuação educacional no
Brasil í:, na expressão do Ministro Ncy Braga, a sua identificação
com o processo histórico atua!. E, por isso mesmo, a verdade é: que a
atuação do MEC, hoje, so expande, se espraia c se completa na
formação pror.ssional de gerações que terão a responsabilidade de
responder pelo Brasii-Grandc de amanhã.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas. O
orador é cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- Minas Gerais. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por ato do Exm• Sr. Governador do Distrito Federal, Engenhei·
ro Elmo Scrcjo Faria c do Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do
Serviço Público do .Distrito Federal, Engenheiro José: Geraldo
Macio!, foi nomeado Superintendente da Administração da Rodoviá·
ria de Brasília - AERB - o mineiro de Juiz de Fora, Sr. Mauro
Caldeira de Miranda Ribeiro.
Ex-Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora, dirigente de
Clubes e Associações diversas, portador de uma disposição de
trabalho que o dignifica, Mauro Miranda poderá, com seu dinamis·
mo levar a sofrida Estação Rodoviária de Brasília soluções dos seus
mais prementes problemas, fazendo-a digna de ser o impórtantc
terminal Rodoviário que merece a Capital federal.
Formulo daqui Sr. Presidente, Srs. Senadores, votos de sucesso
no cumprimento da missão que é conr.ada àquele meu conterrâneo c
espero, poder em breve constatar junto à populaçà, de Brasília uma
opinião pública mais favorável àquela Estação Rodoviária. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres.

Concedo a.

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Quero congratular-me com a Presidência do Sindicato dos
Radialistas do Rio de Janeiro c seus nUmerosos associados pela
inauguração de sua nova sede, à Rua Leandro Martins n• 12, 12•
andar, Centro, onde passou a funcionar os diversos departamentos
médico-ussistcnclais, dentúrios e serviço social.
/lo ensejo de' tal inauguração, os radialistas iniciaram, também,
uma campanha, durante u efeméride, visando o reajustamento
salarial, além de outros bcncncios, através de uma Assembléia-Geral
Extruordin{lriu du Cutcgoriu.

Nada muisjusio, Sr. Presidente c Srs, Scnadom. A referida classe cstú passando privações, juntamente com suus famílias, uma vez
liUe seus sulúrios jC1 não silo suficientes pura l)lcnder aos itens

habituçào/alimcntaçàojvestuário. Dentro das pretensões da referida
categoria pror.ssionul, podem-se destacar as seguintes, que constam
da respectiva minuta do acordou ser feito junto à classe patronal:
a) aumento pura a classe, nu base de 45 por cento;,
b) férias de trinta dias corridos:
c) estabilidade sindical para os delegados si~dicais nomeados
pelo sindicato, cm igualdade de direitos com os dirigentes eleitos P,ela
catcgor.ia:·
d) aumento dos unuênios que vêm sendo pagos pelas empresas.
Reiterando as minhas congratulações pelo evento que consagra
nova etapa do plano de expansão defendido pelo Presidente do Sin·
dicato,,Sr. /\ri Vizeu, deixo, aqui, consignado meu irrestrito apoio à
campanha salarial promovida pela referida categoria, por ser
inadiável c por traduzir justiça a favor dessa laboriosa classe.
Valendo-me do ensejo de estar na tribuna, passo a ler,
cumprindo um dever de ética, a carta que recebi da TRANSTUR,
t'cccndo considerações a respeito de críticas por mim feitas aos seus
serviços:
Senhor Senador,
"Chegou ao nosso conhecimento que V. Ex•, através da
Mesa do Senado, teria solicitado informações uo Sr. Ministro
dos Transportes quanto uo emprego das embarcações do tipo
Hovcrmarine adquiridas pelos Serviços de Transportes da
Baía de Guanabara S.A., empresa pertencente ao Governo
da União.
Ao que nos consta, V. Ex• · teria extcrnado a sua
estranheza pelo fato dessas embarcações não terem sido
usadas nu Linha Rio-Niterói, que não estaria sendo bem
entendida por estu Empresa.
Sabemos perfeitamente que V. Ex• é profundo
conhecedor dos problemas de transportes da Baía de
Guanabara c certamente não ignora os esforços que vêm
sendo J'citos por esta Empresa, sem medir sacrificios, para
oJ'crccer um bom serviço de transporte de passageiros por
ucrobarcos na ligação Rio·Niterói.
Seria ocioso repetir aqui todas us dificuldades que esta
Empresa, no seu empreendimento pioneiro, teve de enfrentar
c superar para que as populações do Rio c Niterói pudessem
desfrutar de uma alternativa de transporte rápido, seguro e
confortável, como hoje desfrutam.
Fundada em 1970, esta Empresa, sem qualquer ajuda go·
vcrnumcntal, a não ser as áreas para estabelecer os pontos de
embarque c desembarque de passageiros, se lançou ao
trabalho úrduu para conseguir estabelecer um serviço mo·
dcrno, ati: então completamente desconhecido no País, e que
hoje desempenha inegavelmente um papel importante na
interligação dus duas grandes cidades brasileiras.
Sempre procurando melhorar os seus serviços, a
Empresa adquiriu em outubro de 1974 um novo aerobarco
na ltálitt, um RHS-110, com capacidade para transportar até:
140 passageiros, aerobarco esse que deverá chegar breve·
mente ao Brasil, jit que a respectiva licença de importação
acaba de ser liberada,
Neste momento, u Empresa se prepara para lançar uma
novu linha ligando u Praça XV à Ilha do Governador, Praia
du Ribeira, onde já se acham em andamento as obras neces·
súrius ao embarque c desembarque dos passageiros.
Consoante a orientação do Governo, fiel à sua política
de estímulo à iniciativa privada, estamos adquirindo aos
STBG as embarcações Hovermurine, que pretendemos
empregar nus linhas Praça XV- Paqueta e Praça XV- Go·
vernador, suplcmcntudos por ucroburcos da nossa frota
atual, rcJ'orçadu pelo lUIS· I IO, que estamos importando.
O emprego dos ucroburcos puru fins turísticos, não só
dentro da Buiu de G uunuburu, mas eventualmente para An·
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Brll dos Reis c Cuho Frio, r:~z p:~rtc das cogitações desta
l:mprcsa, <lUC paru esse crcito vem se aparelhando devi-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçnlves)- Tem u palavra, pela nrc.lem, o nobrc Scnudor ltmnar Frunco.

damente.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - Minas Gerais. Pelo ordem. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, consulto V. Ex• se hlt
nlnncro regimental pura que possamos continuar a sessão.

Além disto, cst<~ Empresa cstí1 ultimundo os estudos
nc..:css:'1rius para ti irnpluntaciío de um cstulciro pura constru ..
çi1u de ucruhurcus, inclusive para lins militares, o qual se
situ:tril nu aterro l'cito nu Ribciru, consoante u autorizaçiio
dada pelo Docretu n' 73.MSO de 14 de março de 1974, cujas
vhrusj;"1 s~: uchmlll(Unsc concluidus.
Vale assin:dur, nesta ultura, que u fim de possibilitar aos
ucrnhurcus chcgur · uté a Ribeira com segurancu •. esta
Empresa l'ct. por sua e<>nta a dragagem do canal de acesso c
<.101 rcspcctiv11 huciu de cvoluçt1o.
C'umu v~ V. Ex•, esta Empresa vem desenvolvendo desde
ti su:1
funJaçiiU uma utividndc allumentc dinâmica,
prucurundo por todos os meios ao seu alcance melhorar e
cxp:mdir os .~cus serviços, dessa forma se constituindo num
fatur th: n.::.tl impurtimcia pur:.1 o sistcmu de comunicação do
Estiu.lu, com husc no aproveitamento das vias naturais
uJ'en.:ddi.IS pclil Buha de Guanabara.
Na certwt de que o ilustre Senador que sempre se
~.:olucuu u serviço do progresso do seu Estado, agindo sempre
com p:ttriotismu c ch:vado espírito público, não deixará de
rc!.:llllhcccr mi mérito~ de noss~1 Empresa, que embora modcstu vem prr.:standu, c se preparu para prestar ainda mais cm
futuro pruxnno, rclcvuntes serviços à comUnidade,
apres~o:nttmlos, com os nosl'!os agradecimentos. antecipados
pclu i.ltCilÇiiU, iiS IHJSSUS ll1UÍS
'
Cordiais S:tuduções"
Elbert Denys Pereira, Diretor Prosidente

Era u que tinha u dizer. (Muito bem!)
O Sr.ltamar Franco (MDB- Minas Gerais)- Pela ordem, Sr.
Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Respondendo il
lJUestitu de ordemlev~mtudu por V. E)):•, a Presidi:ncia constata que
hí1 upcnus MSrs, Scnudores cm plenário, ConseqUentemente, não h{l
quorum para continuação dos trabalhos.
No1 rorma regimental, suspenderei a sessiio por lO minutos, para
que, neste período, /'ie pmsu resltlbclcccr o quorum necess{trio ou,
entiio, seju dcclo1radn definitivamente encerrada a sessão.
Estú suspcnsu n sessão.
(Suspensa às 17horas e 55 minutos, a sessão é reaberta às
J8horase5mlnutos,)
·
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Persiste a ralt• de
quorum pmu continuw;iio da sessão, motivo pelo qual vou encerrá-la,

lemh'rlmdo ans Srs. Scn:1dorcs ~~ scssüo·extraordiní1riu do Scm1do,
cunvucadn, a rr.:ulizur-sc hoje, às 18 horas c 30 minutos, com :a seguinlt.:

:lntcriormcnt~.:

ORDEM DO DIA
. Llis~:ussüo, cm turno único, do parecer da Comissão de Rell;lçõcs
Exteriores sobre a Mcnsugelll n• 155, de 1975 (n' 258/75, nu origem,
de 26 de agosto de 1975), pela qual o Senhor Presidente da República
submete ao Senado a escolha do Senhor Carlos dos Santos Veras,
Ministru de Scgunc.la Classr.:, da carreira de Diplomata, para exercer
a l'unçfto de Embaixador do Brasil junto il República do Kenya.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
scssrw.
'

(l.e~·ama•,\'e a sessão às 18 horas e /0 minuto.<.)

145• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 24 de setembro de 1975
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

DO SR. WILSON GONÇALVES

Às 18 homs c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Ahevir Leal -José Guiomard - Evandro
::arrdra - José Esteves - José Lindoso - Callele Pinheiro .larbas l'assurinho- Renato Franco- Alexandre Cosia - Hen·
rí<1uc de La Rocquc- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Heiviu io Nunes- l'clrônio Portella- Mauro Benevides- Virgilio Tá·
vora - Wilson Gonçalyes - Agenor Maria - Dinarle Mariz Jcssé l'rdrc- Domícío Gondim- Milton Cabral- Marcos Freire
-Paulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz.Cavalcanle- Augusto
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico RezendeJor10 Calmon- Amurai Peixoto- Roberto Saturnino- Vascon·
cclos Torres - Benjamim Faruh - Dunlon Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Cupancmu- Itamar Franco- Magalhiies Pinto
- Fr:mco Monloro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira U1zuro BarbOZ<I - Osires Teixeira - ltulivio Coelho - Mendes
Cunallc- Saldanl•·• Derzi- Accioly Filho Leite Chaves- Mallos
Lcrw- Evclilsio Vieira- Lenoir Vargas- Oluir Becker- Daniel
Kricgcr- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- A lista de presença
acusa o coJ)lparccilncnlo de 62 Srs. Senadores. Havendo número
rcgirncntotl, dccluro ubertu u scsstto.
·
Não hú Expediente a ser lido.
Passe-se !t

ORDEM DO DIA
Discussrto. cm turno único, do Parecer da Comissão de
Exteriores sobre a Mensagem n• 155, de 1975 (n•
25X/75, nu origem, de 26 de agosto de 1975), pela qual o
Senhor Presidente du Rcpúblicu subn1cle uo Senudo u escolhu do Sr. Curlos dos Suntos Vcrus, Ministro de Segundu
Clussc, du Currciru de Diplommu, pura exercer a função de
Embuixudor do Brusiljunto à República do Kenya,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha·
vcndu que tratur, vou encerrar a sessão, designarido para a ordinária
de umunhã u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Voluçào, cm turno único, do Requerimento n• 411, de 1975, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anuis do Senado Federal, do discurso do Excelenllssimo Senhor Subchefe do Estudo-Maior do Exército, General Carlos Alberto Cabral
Ribeiro, pronunciudo nu ocusiiio cm que recebeu do Governador de
l'crnumbuco, Moura Cavalcante, a Medalha Pcrnambucana do Mi:·
rito, Classe Ouro, no dia 4 de setembro de 1975, c publicado no
jornal O Globo, cm 7 de setembro de 1975.

-2Discussão, cm turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara
n'' 27, de 1973 (n• 364-C/71, nu Casa de origem), que torna obrigatóriu, nus escrituras de compra e venda, ou promessa de compra c.
vcndu, u duta de nascimento das partes contratantes, quando pessoa
fi si cu, c día outras providências, tendo
I'ARECER, sob n• 354, de 1975, da Comissão:
-de Redação, oferecendo u redução do vencido.

Rcla~ões

A 1na1ériu conslunlc du puutu du Ordem do Diu du presente
sessão, 11.os lermos du ulineu h do url. 402 do Regimenlo Interno,
deve ser aprcci:1dn cm sessão secreta.
Solicito dos Srx, funcionários us providi:ncius necessárias u um
de ser n:spcitado o preceito regimental.
(A sessão tornu-sc sccrctu ils 18 horns c 35 minutos c voltu
u ser públlcu ús 18 horus c 40 minutos,)

-3Discussi\o, cm primeiro turno (upreciuçiio preliminar da consti·
tucionulidudc, nos lermos do urtigo 269 do Regimento Interno), do
l'rojcto de Lei do Scnuilo n• 51, de 1975, do Senhor Senador Luiz
Cuvulcuntc, que dú novu rcdaçiio a dispositivos du Lei n• 5.682, de 21
de julho de 1971- Lei Orgimicu dos Partidos Pollticos,tendo
PARECER, sob n•420, de 1975, du Comissão:
-de Constltulçiio c Justlçu, pela inconslilucionulidade.
Estí1 cnccrrudu u sessão.

( Lel'anta-se 11 .•esscio eis 18 horas e 45 mi/111/0s,)

146• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 25 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOSSRS. WILSON GONÇALVES, BENJAMIM FARAH
E ALEXANDRE COSTA

Ãs 14 horus e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard -José Esteves -José Lindoso - Callete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco - Alexandre Costa - José Surney - .Fausto
Castelo-Branco- Petrônio fortellu- Mauro Benevides- Virgílio
Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Freire Lui1. C"vulcantc - Gilvun Rocha - Lourival Baptista _c Ruy
s,ullos - João C"hnon - Amaral Peixoto - Roberto Suturnino Benj"mim Faruh - Danton Jobim - Itamar Franco - Franco
Montoro- Orestes Quércia- Lázaro Barbozu- Accioly FilhoEvclilsio Vicir"- Otair Bccker-'- Paulo Brossard- Tarso Dutru.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença
ucusa o compurecimcnto de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declnro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretlario vai proceder à leitura do Expediente.
(;lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei Sancionado:
N• 182/75 (n' 296/75, na origem), de 24 do corrente, referente
ao Projeto de Lei no 08/75-CN, que regula a situação do aposentado
pela Previdência Social que volta ao trabalho c a do segurado que se
vincula a seu regime após completar sessenta unos de idade, e dl1
outras providênci"s.
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6.243, de 24 de setembro
de 1975).

PARECERES
PARECER N• 430, DE 1975
Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 147, de 1974, que "restringe o uso da palavra
Nario11al, na denominação, às sociedades de economia mista
com parllclpaçilo majoritária da Un1ilo".
Relotor: Senador ltalhlo Coelho
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, visa o projeto cm exume u restringir o uso du puluvru Nacional, nu denominução,
às sociedades de economia mista com participação mujoritlaria da
União.
2. Nu Justificação, urgumentu o Autor que "us preocupações
do legislador devem, àN vezes, convergir purn iniciutivus que escupum
upurenterncntc ii categoria dos nssuntos considerndos rclcvuntcs pclu
opinião pública",

Após fazer ví~rias considerações sobre a influência das empresas
muliinacionais nos dias de hoje, observa: "dizem alguns que estamos
cm face do despontar de um saudável universalismo cconômico. Í:
possível até que tal suposição venha a confirmar-se. Mas, enquanto
uma única dúvida perdurar com referência às escamoteações de diferentes tipos usados pelo capital que, vindo de fora, entra nos países
desenvolvidos ou subdesenvolvidos cm busca de lucros - é necessário que esses paises defendam seus reais interesses".
Mostra, a seguir, como· o capital estrangeiro geralmente não se
interessa por setores que, embora importantes, não proporcionam lucros a curto prazo, provocando, em .-:onscqUência, a entrada do Po·
der Público nessas áreas, através de empresas controladas pela
Administração, o que, aliás, tem sido feito sempre com sucesso cm
nosso País.
E uduz: "essas empresas- as controladas pelo Poder Público
(observação nossa)- por desempenharem função pioneira, desfrutam de uma situação especial e têm seu capital aberto à parti~ipação
do público (que " ehis acorre, atraído pela garantia estatal), f;,
portanto, de toda conveniCncia, em nosso entender, que a situação e
o papel s6cio-econômico dessas empresas permaneçam definidos,
precisos, sem margem de confusão com os de qualquer outra empresa de natureza diversa. Quaisquer équívocos que aí viessem ou venham u ocorrer, seriam ou serão danosos ao interesse público".
3. De ponto de vista du constitucionalidade, choca-se o projeto, em seu art. 2•, capul, com o disposto no art. 153, § 3•, da Constituição. Com efeito, o nome comercial é um direito adquirido, de
grande imporl<inciu para as pessoas jurídicas que operem no setor.
Assim sendo, o art. 2•, capul, é inconstitucional. já que sua aplicação
prejudicaria direitos adquiridos.
4. Nuda há no projeto que atente contra a sistemática de nosso
ordenamento jurídico. Sob o prismu da juridicidude, não é ele, por
conseguinte, passível de rep"ros.
5. O proj~to contém falhas quunto à técnica legislativa. Primeirumentc, estipula-se no urt. 29, que "bancos ou empresas nüo
enquadrados n"s condições previstas no artigo primeiro, designados
por expressões que incluem a pal"vru Nacional, deverão adaptar-se à
exigência desta lei em pruzo não superior a 180 (cento c oitenta) dias,
u contur de sua promulguçào", Ora, conquanto seja u promulgação
uto distinto da publicuçào, nu prúticu s6 se torna ela conhccidu, para
todos os efeitos ligudos à suu eficl1ciu, upós o segundo desses utos.
Por esse motivo, a publicuçào é que deveria ser indicudu como ter·
mlnu• a quo, como ponto de partidu puru o cumprimento da exigência que se pretende criur.
Quunto u rc~ulamcntuçào prcvistu no purl•grufo único do art.
2\', scriu rnuis nrropriudo ~1uc clu fosse dcixudu uo Poder Executivo, sem cspecificuçilo deste ou daquele Ministério. indicundo-se,
tiio-somcntc, o pruzo.
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Finalmente, ainda do ponto de vista de técnica legislativa, o
desdobramento do nrt. 4• cm dois artigos, o segundo c último dos
quais consistisse na cláusula "revogam-se as disposições em con·
trário", corresponderia melhor nos padrões rormaisjá rotineiros ncs·
ta Casa do Congresso.
6, A matéria versada no Projeto tem implicações de Direito
Administrativo c de Direito Comercial. Assim, cm virtude do art.
100, item I, n• 6, do Regimento Interno do Senado, compete a esta
Comissão analisar-lhe, também, o mérito.
Sob tal aspecto, não vemos maior justificativa para a restrição
que o Projeto pretende instituir. Haja vista, por exemplo, que o
maior banco oficial -o do Brasil- não tem cm sua denominação a
palavra Nacional, o mesmo àcontccendo coin a maior empresa indus·
trial da União - a PETROBRÃS - com a TELEBRÃS, a
ELETROBRÁS, a NUCLEBRÁS, a PORTOBRÁS, etc. E apesar
disso, ninguém medianamente inrormado vai pensar que, por cxem·
pio, o Banco Brasileiro de Descontos- o Bradcsco- seja uma insti·
}uiçilo bancária controlada acionariamcnte pchÍ Ünião, pelo simples
l'ato de conter, ein sua denominação, a palavra Brasileiro, a exemplo
das instituições rctromencionadas. Além disso, as empresas da
União, pelo seu grande porte, pela importância dos setorcs cm que
operam, logo se tornam conhecidas c identificadas.
7. A vista do exposto, contendo o Projeto dispositivo incons·
titucional, ralhas de técnica legislativa e apresentando, quanto ao
mt:rito, inconveniência. opinamos por ~ua rejeição.
Sala das Comissões, em 24 de setembro de 1975.- Accloly FI·
lho, Presidente- llalr.Jo Coelho, Relator- Hehidlo Nunes - José
Llndoso - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Paulo Brossard Direeu Cardoso.

do próprio Banco do ~rasil, por meio de sua Carteira especializada,
Teria, no caso, de pensar-se ainda numa rcrormuinçilo das nor·
mas bancárias, porque, em última anãlisc, a propositúra objetiva
procedimentos dos bancos - credores de direito e de fato -, c não
das usinas, a que faltaria, inclusive, e salvo melhor entendimento,
legitimidade de parte nessa provável contenda entre financiador e
plantador, normas essas às quais nilo há rcrcrências no Projeto.
Abrangendo, destarte, além de questões de direito agrário, OU·
tras de direito financeiro, sem que rossc indicado sequer o ditame
jurídico que pretenderia ~fetar, não vemos, no mérito, como acolher
a proposição, por incerta.
Do mesmo modo desaconselhamos a sua aprovação por injuridicidadc, uma vez querere, no seu espírito, a liberdade de contratar,
inerente ao interesse dos contratantes.
Saiu das Comissões, em 24 de setembro de 1975.- Accioly Fi·
lho, Presidente - Jtal!vlo Coelho, Relator - Helvldlo Nunes Henrique de La Rocque - Gusta•o Capanema - Heitor Dias - Pa.ulo Brossard- José Llndoso.
1

PARECER N• 43l, DE 1975
Da Comissio de Constltulçio e Justiça, sobre o Ollcio
"S" n• 05, de 1975 (n• 35/74- P /MC na orlaem) do Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal, cópias das notas taqul1r6Dcu e do acllrdlo
proferido pelo STF , nos autos do Recurso Extraordln,rio
n• 77.131, do Estado do Amazonas, o qual declarou a inconstitucionalidade das Leis 698 de 1967, e 705, de 1968, daquele
Estado,
Relator: Senador Dirceu Cardoso,

PARECER N•431, DE 1975
Da Comlssio de Constituiçio e Justiça,. sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 13l, de 1975, que "dispõe sobre o recolhi·
mento aos baracos, pelas usinas de açúcar, das quantias rela·
clonadas com os Dnanciamentos obtidos pelos lavradores".
Relator: Senador llal!vlo Coelho
O Projeto em estudo, de autoria do Senhor Senador Vas·
concellos Torres, visa a disciplinar o adimplcmento das dividas no
setor açucareiro, através da obrigatoriedade de as usinas recolherem,
quinzenalmente, aos bancos financiadores da sar"a, os valores que te·
nham recolhido a título de desconto, para esse fim, dos rorncccdorcs
de cana.
Rerere-se o Autor, na justificativa, ao rato das usinas promo·
verem o desconto, mas "deixam de razer o recolhimento do dinheiro
alheio", por isso "o lavrador que jã pagou juro sobre o empréstimo
contraído irá, em tal circunstância, pagar mora de 15%. Bjuro sobre
juro, um absurdo".
Não indica, todavia, em que instrumentos legais rundam-se as
instituições banc~rias pura trunsrerirem a terceiros - no caso as
usinus -,a cobrança de débitos dos plantadores.
Por outro lado, sabe-se que, normalmente são os bancos oficiais
- como o Banco do Brasil, Bu~co do Nordeste, c aqueles per•
tcnccntcs nos govr;rnos cstuduais- os que arcam com o pesado ânus
do financiamento da agricultura nos período& de entressal'ra,
dispondo tais estubelecimcntos- c não apenas eles, mas, e principal·
mente, aqueles bancos particulares -, de mecanismos de cobrança
de inegúvcl olicii:nciu, os quais jú teriam detectado as manobras
proti:lmórius, aci'mu de tudo prejudicais ao pequeno produtor rural,
yue 11 proposiçi1o pretende corrigir.
C: de considerar-se, adcmuls, que u sistcml1tica crc:ditrciu de que
traiu ó, por si, alvo de providências diretus do próprio Poder
ExccLitivo, viu dos órgüos u que se subordinu o sctor, como dentre
outros, o Instituto do Açúcur e do Álcool- IAA- o INCRA. e,

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federai submete à
apreciação desta Casa do Congresso Nacional, através do Oficio "S"
n• OS, de 1975 (Or. n• 35/74- P/MC, na origem), cópias das notas
taquigráflcas e do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n• 77.131, do Estado do Amazonas, o qual declarou a
inconstitucionalidade das leis números 698 de 1967, c 705, de 1968,
daquela Unidade da Federação.
Examinando a matéria, verifica-se que a decisão da Egrégia Cor·
te de Justiça baseia-se cm que os rercridos diplomas legais criam·
obrigação tributária tendo por fundamento rato gerador idêntico ao
do ICM , do que decorre "verdadeiro bis-ln-Idem, nilo admitido por
nosso Sistema Tributário", como bem inrorma o Ministro Relator,
Aliomar Baleeiro, em seu voto de Fls. 06, dai connitarcm aquelas
normas com a Constituição Federal e a Lei n• 5.172 (art. 77, §único),
Os autos obedecem aos aspectos rormais c estabelecidos no art.
116 da nossa Lei Maior, tendo a decisão transitado cm julgado.
Assim sendo, e em cumprimento ao que determina o art. 42,
VIl, du Constituição, combinado com o art. 100, II, do Regimento
Interno do Senado, apresentamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•67, DE 1975
Suspende a execução das leis números 698 de 1967 e 705,
de 1968, do Estado do Amazonas, declaradas Inconstitucionais
por decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal resolve:

e

Artigo I'
suspensa a execuçilo das Leis números 698, de
1967 e 705, de 1.96H, d~ Estudo do Amazonas, declaradas inconstitucionais por decisüo definitiva dos Suprc111o Tribunal Federal, publicada no Diário da Justiça de 8dc novembro de 1974,
Art. 21' Esta Resolu,flo entra em vigor na da tu de suu publicaçüo.
cuçiio.
Sulu das Comissões, em 24 de setembro de 1975.- Accloly FI·
lho, Presidente- Dirceu Cardoso, Relator- José Lindoso- Gusta·
vo Cupanema - Heitor Dias - Henrique de Lo Rocquc - Poulo
Brossard, vencido -ltal(vio Coelho.
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A equiparação ê feita cm conformidade com a Lei n• 5.645, de
lO de dezembro de 1970, que estabelece as dirctrizcs para a classlll·
Redaçiio nnal do Projeto de Lei do Senado n•109, de 1973 cuçilo de Cargos do Serviço Civil da União, no tocante ao "Grupo
(n•l.OS6-C/74, na Câmara dos Deputados),
Magistério".
A matéria foi também submetida, ainda como antcprojcto, ao
Relator: Senador Joll4! Llndoso
Departamento Administrativo do Serviço Público, que se manifesA Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do tou favoravelmente.
Senado n• 109, de 1973 (n• 2.056-C/74, na Câmara dos Deputados),
No âmbito de competência desta Comissão de Segurança Na·
que acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei n• 1.060, de 5 de fcvc·. cionul, definida no artigo 113 do Regimento Interno da Casa, o
reiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de assistência projeto nilo merece nenhum reparo, razão pela qual, opinamos pela
judiciária aos necessitados.
sua aprovação.
Sala das Comissões, cm 25 de setembro de 1975. - Danton
Sala das Comissões, em 24 de setembro de 1975. - Jlllf
Joblm, Presidente- Josf Llndoso, Relator- VI110io Tbora.
GuloiiUird, Presidente - Vl110io T'vora, Relator - Lalz Cavalcante
- Aaenor Maria - Vuconcelot Torres- Jollf Und010.
ANEXO AO PARECER N•433, DE 1975
PARECER N• 433, DE 1975
ComiNio de Redaçio

Redaçio nnal do Projeto de Lei do Senado n• 109, de
1973 (n• Z.OS6-C/74, na Ciman dos Deputados). Acmcenta
par,araro ao art. 16 da Lei n• 1.1160, de S de renrelro de
1950, que estabelece normas pare a conceuio de aNistêncla
judlclirla aos necesaltados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. 16 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Arl. 16.................................. ,. .. ..
Parágrafo único. O instrumento de mandato não será
exigido, quando a parte ror representada cm juizo por
advogado integrante de entidade de direito público incumbida, na forma da lei, de prestação de assistência judiciãria
gratuita, ressalvados:
a) os atos previstos no urt. 38 do Código de Processo
Civil;
b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de
açào privada, a proposição de ação penal privada ou o
oferecimento de representação por crime de ação pública
condicionada."
Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sobre o Projeto ele Lei da Ciman n• 65, de 1975 (n• 757··
A, de 1975, do Poder Exta~tl•o) que dllpie aobre os nn •
cimentos oa u"rloa bblcoa do peuoal docente e coadju..nt e
do Ma1lstfrlo da Aeron,utlca.
PARECER N• 04, DE 1975
Da Comluio de Seprança Nacional

PARECER N• .OS, DE 1975
Da Comluio de FlnaiiÇIII
Relator: Senador Saldlaha Dtnl
O projeto de lei sob exame, de iniciativa do Senhor Presidente
da República, dispõe sobre os vencimentos ou salários básicos do
pessoal docente c coadjuvante do Magistério da Aeronliutica.
A matéria foi submetida ao Congresso Nacional nos termos do
art. 51 da Constituição Federal.
Tramitando na Câmara dos Deputados, a proposição obteve
pareceres da Comissão de Constituição c Justiça, pela constituciona·
Iidade c juridicidadc, c das Comissões de Educação c Cultura, de Se·
gurança Nacional e de Finanças, pela aprovação.
Justificando a iniciativa Presidencial, diz o Senhor Ministro de
Estado da Aeronáutica cm sua Exposição de Motivos.
"Ao apresentar a Vossa Excelência o presente projeto,
permita-nos informar que o mesmo é complemento ncccssã·
rio e obrigatório do projeto de lei, jâ enviado a Vossa
Excelência, que dispõe sobre o Magistério da Acronâutica,
impondo-se que sejam ambos examinados cm conjunto.
Este Ministério, dando cumprimento à Circular da Presi·
dênciu da República n• I, de 7 de maio de 1974, remeteu o
anteprojeto à análise do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP), tendo merecido parecer favorlivcl.
Acresce notar, Senhor Presidente, que os vencimentos
básicos, ora cm vigor, para o pessoal docente c coadjuvante
do Magistério da Aeronáutica, por estarem bem abaixo dos
vencimentos cm vigor para os do Magistério Federal, ligados
ao Ministério da Educação c Cultura, vêm ocasionando um
severo processo de esvaziamento do corpo docente do Minis·
tério da Aeronáutica, e cm particular o do Instituto Tccnoló·
gico da Aeronáutica, que alua nos sctorcs da ciência c da tecnologia e sofre forte concorrência de instituições congéneres
mantidas pelo Estado de Silo Paulo - Universidade de Silo
Paulo, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de
Engenharia de Guuratinguctá - que oferecem a seus servi·
dores condições de trabalho mais convidativas que as ofereci·
das pelo ITA.
Assim, Senhor Presidente, no entender ·desta Secretaria
de Estado, somente um novo diploma legal, que permita se·
jam os vencimentos do pessoal da Acronâutica igualados aos
do pessoal do Magistério Federal, impedirA a queda do padrão de ensino de reputados órgãos deste Ministério, asse·
gurando u continuidade tranqUila de um trabalho prollcuo."

Relator: Senador VI110lo T"ora
Nos termos do artigo 51 da Constituição, o Senhor Presidente
da República submete à consideração do Congresso Nacional, o
presente projeto de lei, dispondo sobre os vencimentos ou salários
básicos do pessoal docente c coadjuvante do Magistério da
Aeronáutica.
Na Exposição de Motivos que acompanha o projeto, o Sr.
Ministro da Acronâutica salienta que os vencimentos básicos, ora
em vigor, para o pessoal docente c coadjuvante daquele Ministério,
estilo muito abaixo dos vencimentos vigorantes para os do Magisté·
rio Federal, na esfera do Ministério da Educação c Cultura.
Este desnível vem acarretando um acelerado "esvaziamento" do
corpo docente do Ministério da Aeronáutica, sobretudo, no Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, que sofre mais de perto, concorrência
de instituições congêncres sediadas no Estado de Silo P•ulo",
O tlrupo Mugistêrio é previsto nu Lei n• 5.645, de lO de dczcm·
No entender daquela Secretaria de Estado, o projeto cm tela bro de 1970, que cstubelece dirclrizes pura u Classificação de Cargos
permite sejam os vencimentos do pessoal da Aeronáutica equipara· do Serviço Civil da União.
dos uos do Mugist~rio Fedcrul, assegurando a tranqUila continuiVisando a atribuir novos vencimentos ou salârios ao pessoal
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docente e coadjuvante do Magistério da Aeronáutica, o projeto vem
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão. Proao encontro dos propósitos do Governo que busca levar a reclassi- nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ficaçuo de cargos a todos os órgãos do Serviço Público Federal,
Concluí o meu discurso na semana que passou dizendo que,
dentro do menor espaço de tempo passivei.
puru exportar, busicamentl! é necessário a existência de um porto em
O Departamento Administrativo do Pessoal Civil - DASP condições de cnfrentur a concorrência. E disse que dada a dimcnsuo
manirestou-sc favorável ao projeto c a remuneração estabelecida está do Projeto Curujús, que deverá crescer com o tempo, de modo a
de acordo com a fixada para o Magistério Federal, vinculado ao pruticamcnte, representar idêntica quantidade hoje exportada pelo
Ministério da Educação e Cultura,
Pais, o.único porto da região em condições para atender, sem riscos,
Sob o aspecto financeiro, que cabe a esta Comissão, é de se
rts exigências, ê o du Ponta da Madeira,
destacar que o projeto prevê no seu artigo 7• o atendimento das desDefinido, portanto, que a Ponta da Madeira satisraz, sem
pesas decorrentes da Lei por recursos próprios do Min.istério da riscos c sem ónus de drugagens permanentes, aos critérios de seleçào
Aeronáutica c: também por outros recursos a esse fim dcstmados, na paru o local do porto do Projeto Carajás, a alternativa acolhida, para
rorma da Legislação pertinente.
.
o complexo integrado, é o de uma rerrovia para transportar o
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do ProJeto
minério, da mina atê o terminal marítimo da Baía de São Marcos, no
de Lei da Câmara n• 65, de 1975.
Sala das Comissões, cm 25 de setembro de 1975. -_Amaral Litoral Atlúntico.
Disse também Sr. Presidente, que, em setembro de 1973, a
Peixoto, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Viramo Tavora Amazônia Mineração fez circular internamente documento que resuMauro Benevides - Mattos Leio - Robe11o Satumlno - Dirceu
miu o estado de avanço e as perspectivas divisadas sobre o Projeto.
Cardoso - Fausto Castelo-Branco - Ruy Santos.
Múltiplos ratares terão afetado o cornograma de estudo e
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido implantaç1iÓ, tais como, a demanda de recursos, e a própria
constituiç1io da empresa criou multinacional, sob maioria e liderança
vai à publicação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores Pctrõnio Portella e Franco Montoro, Lideres ucionária organizada para concretizar o empreendimento.
Convém, de início, salientar os principais elementos disponíveis
da Aliança Renovadora Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro, encaminharam à Mesa as indicações dos membros dos sobre o Projeto, especialmente no que tange ao binõmio porto-rerrorespectivos Partidos, que irão integrar, como titulares e suplentes, u vi~t. nos nns duqucle uno.
Nessa época, já se havia definido a AMSA pelo uso de rerrovia,
Comissão- Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n• 48, de
com extensão prevista de 970 Km, com bitola de 1,60m, capaz de
1975.
De acordo com o disposto no art. 172, combinado com os atender a composição de dez mil toneladas; faltando definir ainda
artigos 81 c 83 do Regimento Interno, csll\ Presidência, consoante as vúrios pur:imctros que regulariam a operação ferroviária.
O traçado básico previsto somava: um trecho com 170 km,
indicações dos Lideres, designa, paru comporem aquela Comissão os
partindo da mina, até Marabú (travessia do Rio Tocantins); outro,
Srs. Senadores:
com 350 km. onde se concentrava maior movimento de terra c o último, afinal, com 450km, desenvolvido em melhores condições de releARENA
vo, cxcl.!to nos dcrrad!.!iros 250 km, onde o terreno baixo sujeita-se a
Titulares:
Suplentes:
alugumcntos oc~tsionuis.
I. Josi: Lindoso
I. Helvídio Nunes
o porto sclecionado para terminal de carga, na Ponta da
2. Cattete Pinheiro
2. Saldanha Derzi
Madciru, próximo a ltaqui, dista 10 km da cidade de São Luís do
3. Virgílio Túvora
3. Augusto Franco
Munmhào. Nu {trl.!a do cais, é acusud~1, como disse anteriormente,
4. Eurico Rezende
4. Renato Franco
uma
profunüidade de 27 metros, o que racilita a operação, sem õnus
S. João Calmon
5. Ruy Santos
tlc.: drugagem. Previsto dois cais: um, com limite para navios de
trczentus mil toncludo.ts c o outro, atê cento e vinte mil toneladas. A
MDB
operaçtiO
de carga roi prevista por meio de dois shiploaders, de
Titulares:
Suplentes:
<JU:IIorze mil toneladas cada, acrescidos dep_ois pura dezesseis mil
I. Gilvan Rocha
I. Orestes Qué:rcia
toneladas. A estocagem prevista foi de 3,6 milhões de toneladas,
2. Evt:lásio Vidra
2. Lázaro Barbozu.
abastecida por viradores de vagões, com capacidade total de quatorA Comissão terá, pura concluir os seus trabalhos, o prazo de ze mii toneladas.
A demanda de transporte prevista, em 1973, pura a rerrovia
120 dias, a contar da data de sua instalação.
CarajiiS-IIllqui, foi de 11,5 milhões de toneladas (1978}, alcançando
cinqUenta milhões no uno de 1985 e seguintes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Jegislaçtio da
Previdência Social c d(t outrus providências, por ter recebido parecer
contrário, quunto ao mérito, du Comissiio a que foi distribuido,
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçal•es) - A Presidência
convoca sessão extrnordináriu u reulizar-sc: hoje, Us 18 horas e ~O
minutos, com Ordem do Dia que scr(t anunciada ao linul da presente
sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) inscritos.

Hú ormlorcs

Concedo :.1 puluvru uo nobre Senador Alc:(nndrc Costa,

o Sr. Luiz Cavalcante (ARENA-Aiagoas) -

Permite V. Ex•

um aparh.:'!

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- Marnnhilo)- Com
muita honru.
O Sr. Lulz Cn•alcante (ARENA-Ala~ons) - Meu distinto
colesu, sobre esse probletna do Porto de ltuqui, c da outru opção,
atlvugmia por tantos, de rorto no Puni, eu estranho qut: essa duulidude de opiniões n~u tenha sido motivo de discussU.o, aqui, no nosso
plcm'1riu. Este upartl~ nttu signilicu umu tomudu de posição, pois,
conl\:sso meu quusc total licsconhccimcnto da matéria. Mus, pelo
que leill em public;,tçôl.!s espccializudus, como u rcvistu Portos e
Navios, lJUe di!l'cnde, l'runcamcnte u outra solução, que prescinde da
cnn..,tru~tul de e.xlcnsa rodovia. purccc~mc respeitável u opção do "cuminhu que uru.Ja". lJUe é o Rio Tocuntins. Tumbêm umu autoridade
do nwior quilato. o c.,.supcrintendente du SUNAMAM, Almirunte
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José Celso Macedo Soares, hoje um dos brilhantes articulistas do
Jornal do Brasil, vez por outra, está advertindo a Nação- a meu ver
com argumentos muito sólidos- de que ainda é tempo de se reestu·
dar esse assunto, Perdoe-me V. Ex• se este meu aparte tem qualquer
semelhança com uma espécie de "ducha fria" no seu entusiasmo de
maranhense, na solução Já · estabelecida pelo Porto de Ituqui.
Confesso, porém, que este problema, na minha opinião, deveria ser
debatido neste plenário, que, na verdade, é o cenário maior, a partir
de certo tempo u esta parte, dos grandes debates nacionais,
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio)
Agradeço, nobre Senador, o aparte de V.Ex•, absolutamente não é
"ducha fria" aos pontos de vista que venho defendendo da tribuna
do Senado, a respeito do Projeto Carajás, V. Ex• é de opinião que o
problema deveria ser discutido aqui c é: o que tenho feito, Mas julgo.
que a discussão que trago para o Plenário pouco importará na
decisÕo dó Projeto Curajás, de vez que essa decisão devcrâ ser
eminentemente técnica, mesmo por.quc, sob o ponto·dc·vista politi·
co, n.Uo alcançaríamos, de maneira alguma, o objctivo a que nos
propomos, qual seja encontrar a solução adequada para exportar o
minério da maior mina de ferro do mundo, através de um porto
seguro, de alta coo fiabilidade, c que possa proporcionar ao Brasil as
divisas de que ele tanto carece.
O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhio)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão) Concedo o aparte a V. Ex•
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O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhio) - Senador Alcxan·
dre Costa, o Senador Luiz Cavalcante pede que o assunto seja
reostudado e lamenta que o mesmo não tenha sido debatido aqui no
Senado. Quero, apenas, lembrar que a matéria tem sido convenien·
temente tratada nesta base - não só pela Bancada maranhense,
como também pela paraense. O que sempre recusamos foi o debate
em termos passionais ou irracionais, já que o País Umadurcceu, c esse
é um assunto que interessa, não só a uma região, mas a todo o Brasil.
Enfim, já podemos hoje escolher a melhor solução, c devo dizer no
Senador Luiz Cavalcante que o problema foi estudado, reestudado c,
mais do que isso, debatido amplamente no País inteiro. Os estudos
de viubilidade realizados às expensas do Governo Federal, durante
largo tempo, contou com a participação das maiores firmas c
intcligéncias nacionais e internacionais, de consultaria, c a solução
du hidrovia foi apreciada em todos os detalhes, Lembro-me ati: mcs·
mo de haver sugerido àquele tempo, que todas as opções fossem
analisadas, e so pensasse também na hidrovia que poderia ser dada
pelos rios Mearim e Pindaré, com seus afluentes, fazendo-se a
interligação du bacia do Tocantins com a bacia do sistema Pindari:·
Mcarim. O resultado desses estudos concluiu que a melhor solução
de interesse para o Pais seria essa, que o Governo veio, então, a
adotur. O que achamos realmente estranho i: que a esta altura se
procure utrusur o. Projeto Curajás, que reputo de interesse nacional,
reubrindo um debate em termos que nada tém de técnico, porque são
urgumentos do Departamento de Portos e Vias Navegáveis, os quais
foram cstududos pela Amazônia Mineração S/A. Mais do que isso,
rculiwrum-se conferências àquele tempo e o sistema de pressão
montudo foi muito grande. Essas conferências também foram reexa·
minudus. Agoru mesmo, tivemos uma munifcstuçii.o, que, considero,
~m nudu poder orgulhar o Pais, ou seja, escolher-se o foro de uma
Conlissilo abertll puru estudur us multinacionais, onde se reabriu o
ussunto de ltuqui, que é uma luta cm que, todos nós, lealmente, esta·
mos defendendo nossus posições, Naquela Comissão, dizia-se que
ltuqui cru um projeto que só fuvoreciu os trustes, e então perguntei:
que trustc é esse que o projeto de cscournonto de ltaqui favorece?
ScrÍl o traste du pobreza dus populuçõcs que vivem no Pará e no
Murunhlio'?

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio.)
Agradeço o aparte de V, Ex• e lamentei, profundamente, que aqui
nllo estivesse presente, no meu último pronunciamento, o Senador
Luiz Cavalcante, meu brilhante colega, quando tive oportunidade,
nobre Senador José Sarnoy, de dar sugestões e levantar todos esses
problemas que V, Ex• acaba de mencionar.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pari.) Permite V. Ex• um
apurte'!
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio.)
Concedo o aparte ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pari) - Lastimo muito
que estejamos a interromper o discurso de V, Ex•, cm apartes
sucessivos.
·,,
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o SR. ALEXANDRE OOsTA (ARENA-Maranhio)- uma
honra muito grunde inserir o aparte de V, Ex• no meu discurso,
o Sr. Jarbas Passarinho! (ARENA-Par') - Muito
obrigado. Depois da inicrvençã~' dos meus nobres colegas por
Alugoas c Maranhão, acho que é i.mperativo que V. Ex• ouça o
aparte do seu pobre colega pelo Pará. Venho acompanhando os
discursos do V. Ex•, feitos com extrema fidelidade à verdade c muita
honestidade intelectual. E evidente que isso pode, ainda, admitir
c~ntrovérsias. Poderá haver alternativas aos pontos-de-vista dcfcn·
didos por V, Ex•, que lembrou, agora, a premissa levantada, que é
um ponto muito importante:· a alta confiabilidade do Porto de
ltuqui. Confesso que não conheço o assunto com a profundidade de
V, l::x• Aguardo as conclusões da série de discursos de V, Ex•, para
vcrilicar se p'osso c devo dizer alguma coisa. Recordaria, apenas, a
V. Ex•. que já chegamos a um ponto comum, que é: o realçado pelo
nobre Senador José Sarney. Não estamos brigando por uma política
localistu, mesquinha. de que o escoamento deva ser pelo Parâ, c
porque us minas estão naquele Estado, ou deva ser pelo Maranhão,
porque este dovu so beneficiar das riquezas do subsolo paracnse, A
solução deve: ser a·· que melhor convier ao Brasil. Mas, é evidente que,
se no meu Estado pudermos ficar com algo mais, do que apenas
buracos de mineração, lutaremos por isso, c devemos lutar. Com a
possibilidade, já agora muito concreta, do aproveitamento do
desnível de ltaboca, chamada Hidrelétrica de Tucuruí, c a certeza,
portunto. de que isso conduzirá à regularização da navegação do Rio
Tocantins, uliada ainda ao crescimento enorme dos custos do aço, no
mundo, perguntaria se as conclusões de V. Ex• resistem também a
esses dois novos impactos.
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Miranhio)- Vão
resistir, nobre Senador Jurbas Passarinho. Agradeço o apiutc de
V, Ex• Vou mostrar, à frente, que sou inteiramente contrário ao
projeto íntegrudo. V. Ex• compreenderá por que razões ou sou con·
tr" a exportaçtto do minério de Curajús em projeto integrado da
rl!giUo amazônicn.
Principalmente " partir, da decisão favorável ao transporte
fcrrovií1rio, com destino a ltuqui, lcvuntou .. se acirrada discussão,
udvogando a alternativa do transporto nuvial até o porto do
Espadarte, onde dcveriu operar o terminal de minério.
A disputa teórica c politica om torno do tema encontrou, nos
últimos ~mos, ulg~ns murcos de rcrerênciu que convém mencionar:
02-09· 74 - "Simpósio Nacional sobre integração de Projetas
na Amazónia"- Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.
OM-06· 75 - Decisão do Governo Federal ratificando a solução
rerroviu/ltaqui
23·06-75- Entrevista do Presidente da CVRD a O Globo·
26-07-75 - Entrevista do Ministro das Minas o Energia a O
Globo
Dados uprcsentudos nO Globo cm 23-06-75, cm conjunto com
entrevi>tu do Pre<idcnte dn CVRD indicum, puru o Projeto AMSA. a
scguinlc vuriw;:'10 de previsão de investimento na rcrrovia: USS 900
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milhões (mcudos de 1974) c USS 2 200 (cm junho de 1975),
Os :~pologistus d:1 alternativa hidroviáriu defendem, cm sfntese,
u culhu do rio Tocantins como canal de escoamento do fluxo de
minérios, com uso de empurradores e barcaças, até o Porto de
Espad:~rtc, onde seloculituriu o terminal de carga.
Est:i soluçüo requereria u (egulurização du via navegável,
mediante u construçno de 7 barragens, dotadas de eclusas com
.l20x24m, c~puçudus segundo o desnível médio de 20m entre uma e
outra. Nos trechos ondt: o rio apn:scnlu corrcdeiras, o transporte
Autos

Local

Tupy C. Porto

. Argumentaçio económico-financeira
Advogam os defensores dn solução hidroviáriu que o custo de impluntaçüo desta ulternutivu seria du ordem de 50% da ferrovii1riu.
As cirru' cilndtts 110 lonpn das discussões c nus puhlicucõcs, da
correu te hidruviltria- c puru isso chum:> u atenção do Senador Luiz
Cavalcuntc- niio se: originnndo de estudos meticulosos c prccist1S,
têm sido cxtremnmentc vurittvci~ c controvertid:t'\, Vale ciwr nlgun~

destes dados:
Ferro•ia

Rodovia

IIidruvi:lfEspadarte

Est.S.Paulo
08-06-75

Const.ferrov.
Custo trunsp.

100%
USS lO a
12/t
USS2 milhões/km

Custo const.
Mat.rodantc

Posição om fa•or do

50%
USS 2u
2.5/t

uss 1.2

e tração

bilhões

Eventuais

USS0,4
bilhões

P;::a::;ul~o-;A:-.~v:;-i_------0;:;-;G::;I~ob:-o---------------------····--·--

vacqua
Custo trunsp.
Const.ferrov,

23-06-75

Outro elemento de comparação foi indicado pelo Engenheiro Bans
Roscnthul, no Simpósio do Clube de Engenharia, com referência u
material rodante e embarcações:
Ferro•la
Extensão viagem
redonda
Veículos/diu

Fcrn,via/llmJui

USS I,43/t
lJSSX%,r.
milhões

1860 km
10 trens com
150 vagões de
80 t cada

Hldro•la
2000 km
4 comboios de I2
chatas de 2.500 ·t
cada

Alega também a corrente hidroviária, como fator negativo pesando
sobre u ulternutiva ferroviária, o relativo desperdfcio de energia pura
tração.
3- Argumentação polítfco-econõmica regional
Dentre os argumentos que prevalecem até à data, cita-se que 11
hipótese ferroviilriu desconsidera as necessidades relativas ao
clcscnvulvinú:ntu regional, colidindo portanto contra u conveniência

du uçuo integruda. Admite, esta corrente, que a calha do Tocantins
rcpresenturiu um futor de integrucão, podendo abrigar c sustentar
umu populuçiio de vinte milhões de habitantes nu área de influência
do eixo fluviul.
Por outro ludo, admite que us barrugens ncccssllrius 1l rcgulurizaçüo
Uus curuli~.;úcs c.lc nuvcgubilidtu.lc podcriurn ser construfdus ·pura

nn,ilidudes múltiplas, com benel1cio udicionul puru u regiuo.
Alinul, dentro do enfoque do interesse rcgionul, indicum os
hidruvit'lrios LJUC, no intUittl de reduzir o transpo'rtc, se~iu o caso de
pré·hctu.:lil.:iar o tninúriu, mediante processo elctromctulúrgico,· cm

lireu próximu iljuzidu, reduzindo dc40% o volume a trunsportur.
Lumento muito que nuo esteja presente o Senador Cuttetc
Pinheiro.
.

USll,iSjt
USSH70
milhões

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA-Aiagoas) Senador, mais um upurtc?

Permite, nobre

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhão) - Com
muito prazer,

O Sr. Luiz Ca•alcante (ARENA-Aiagoa_s) - Seu ilust.re
cuutcrro."mcu, nosso di!itinto colega Senador Sarncy disse qUe
us prllhlcnws do trnnsportc du Serra de Carajás têm sido debutido
nu Scnudu. li possível que sim, Mas, eu que me guho de ser assíduo,
IU.JUÍ, uinduni1u vi debute cm torno disso. A meu ver, o problcmu tc:m
sidu exposto apcnus c nüu debatido. Não tenho nenhum ponto de vis·
1:1 lirmado elll rclw;ilo ilO assunto. Não sou marunbensc, nem purucnsc, sou brusilciru, Purccc·me, portanto, que tenho, no cuso total isençilu, c, tmnb~m. o dircito de pôr meu bedelho no assunto. Como V.
Ex• estil falando sohre trunsporte, purece-me oportuno lembrar o
seguinte: lli1 menos de dois meses visitamos us mínus de ltubiru.
Fiquei sahendu que o transporte do minério daquelas minas ao
l'ortu de Tuburüo, pur ferroviu de traçudo todo de,<cendentc, fiquei
suhcndu que u transporte de uma tonelada de minério consome dois
litros de úlcu. No caso do trunsporte de Curujl1s paru ltaqui o truçudu ni~tl scril tudu dcsccndcntc. Niio conheço u região mas, pelo que
li, u terreno ~ ru1.uuvclmcntc movimentado, com subidas e descidas.
/\ cxtensüu, tunlili:m, i: quase o· dobro du cxtensl\o de ltabjra ao
Purtu dc Tuhuri1u. Logo, o trunsporte de uma tonel~udil niio consumir(l, upcnus, dois litr\lS de óleo, mus em torno do dobro disso, ou scju,
1

tJUntro litrus de lllcn dicsel por toneludu. Com u usccnsào conslunte
do prc>o dos derivados do petróleo, purece-me que este é um dado
l.jliC n:"1u se pude, uhsulutumcntc, desprezar, porquej(l uos vulorcs de
hojc, udmitimlu t)UC u rodoviu jú estivesse conclurdu, c cm uso, cercu
th: til.!/ cru1.cirus se gt!Sluriu somente com o trunsportc do minério de
C:~~raj;í"

puru ltU<I"i. V. Ex•s, conhecidn" do assuntn c Jilhos du
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O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio)- Agru.
. ·deço o aparte. V. Ex• demonstra alto conhecimento do assunto,
tanto que já entrou em argumentações que terei de fazer no decorrer
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio.)
deste pronunciamento. Agradeço, com muita honra, o aparte de
Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Scnndor Luiz Cavalcante, V, Ex•
Efetivumente, nuo tem havido debate no Senado, sobre o que seriam
as melhores condições se a hidrovia ou a ferrovia.
Argumentaçio política Internacional

destruam essa minha argumentação.

O Sr. José Samey (ARENA-Maranhio.)- Permite V, Ex• um
aparte'!

i
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Sobre toda argumentação anteriormente resumida, incide ainda
sobre o problema a tese de que o Projeto AMSA, cm sua alternativa
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio,)- Darei segundo o binómio ferrovia/ltaqui, é antinacional porque é benéfico
o aparte a v.:Ex• logo após. Mesmo porque, nobre Senador Luiz aos trustes internacionais. Para suporte da conclusão, sublinham os.
Cavalcante, ncou decidido, depois de longos estudos em mais de autores (Tribuna da Imprensa- 27-06-75), entre outras afirmações
quinhentos quilómetros que ligam o Pará ao Maranhão, que o único. de menor expressa:
local que oferecia condições, para a exportação de minérios, para
"a) A solução oncialmente adotada para Curajás se
satisfazer as exigências dos compradores, era a Pontn da Madeira, no
desenvolveu dentro de uma faixa restrita e de interesse
Porto de ltuqui, Logo, não sendQ possível exportar minério sem
exclusivo dos minerudores (os trustes) sem qualquer
porto, poderia perfeitamente ser ubnndonnda a discussão.cm torno
consideruçào ou visão global dos interesses nacionais.
do transporte interno.
b) Os mesmos investimentos alc!rn de propiciarem trans~
Lamento, profundamente, que V. Ex•, não tenha acompanhado
porte mais cconômico, udotada a soluc;ào hidroviária,
o meu último .pronunciamento, quando tudo isso foi vent.ilado.
propiciariam também ehergia bar01ta, saneamento e inúmeros
Quanto. a ser do Pará ou do Maranhão- repetindo nqui as palavras
benefícios c condições para a ocupação do solo c dcscn~
do Senador Jarbas Passarinho- eu diria: não queremos nós, nem o
volvimcnto cconõmico c social, orerccida a menores custos
Maranhão, nem o Pará, amesquinhar um projeto da maior grandeza
globais.
pura o Brasil, 'como é o Projeto Carujás. O que defendemos, aqui,
c) Aumenta a desnacionalização de nossas jazidas.
'súo alternativas seguras, pelo interesse do País.
d) Aumenta o prejuízo nacional com o transporte de
minério por ferrovia que, no sul. atinge deOclt confessado
O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhio) -Permite V. Ex• um
pela RFFSA de USS 5 por tonelada. Ali:m disso, invocam,
àparte'!
como atrutivo pum os sócios estrangeiros, em detrimento do
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA-Maranhio.). Com
inh:rc.~sc brasileiro.
muito praler.
e) Permite controle absoluto da viu. que funcionaria como cstciru transportadora, atentando contra toda a scguran~
O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhio.) -Senador AlexanÇ<~ lli:lcionul, monnente quando a rerrovia, como serviço de
dre Costa, V. Ex• com a alta competência técnica e politica que tem,
transporte ·público, deveria também atender a outros
eslit realmente prosseguindo nu série de discursos brilhantes que tem
usu{trios 1.h1 região.
feito, nesta Casa, com' o debate sobre os Projetas Carajás e Jtaqui.
I') Subordina a politica de minérios aos interesses das
Quero lembrar ao meu eminente amigo, o grande Senador Luiz
multinacionuis.··
Cuv•alcante, que sua presença neSse debUte somente honra a discussão sobre ltuqui, Fazendo uma pequena ressalva, não tivemos
Como conscqü~ncias já visíveis c anunciadas, cm prejuízo do
oportunidade de travar, aqui, um ·debate técnico sobre o assunto,
P~tis. uccntuam:
porque não somos técnicos, somos políticos. Mas cada um dc·nós da
"g) Corremos riscos de prejudicar a navegabilidade do
Bancada do Parú e do Maranhão, com a colaboração de eminentes
Tocantins pela tendéncia da e.1ploração predatória do
companheiros de outras Bancadas, tivemos oportunidade de trazer
rccursu energético, isoladamt:nh::.
os pontos de vista sobre o Projeto Carajás c a divergência qucexistia,
h) llit risco da desnacionalização progressiva de Cara·
nfio com os técnicos mus, de certo modo, como ns legitimamente
j(ts, lic~tnUo rninorito'triu a CVRD,''
Interessadas itreas politicas. Quero apenas dizer que V. Ex• acab'a de
nos dar um dos argumentos fundamentais de conclusão da viabilida·
1\ superliciulidude e contradição dos argumentos oferecidos
de ferroviúria - o transporte de minério para o Porto de Jtaqai. Em
pela corrente hidroviúriu, como adiante enfatizado e rebatido, são
primeiro ·lugar, nho hú exemplo no mundo de transporte de minério
dctcst{tvcis lt primeira vista.
por viu hidroviilria com o volume necessário para tornar os projetas
Por sua vez, o comportamento da CVRD- quaisquer lenham
de ltaqui e de Carujús rentáveis: são quarenta milhões de toneladas,
sido suas mziies - também registra-se falho, por duas razões
com necessidade de vários transbordos e m'ovimentaçüo da carga a .
prim:ipuis:
ser levada. Em segundo lugar, se ncarmos vi'nculados à tese hidroviá·
a) primeiro, porque não ofereceu à opinião pública especializa·
riu estamos escruvizudos í1 tese: do consumo do petróleo. A tese
da, cm tempo hitbil, dados ejustincativa sólidos, capazes de conven·
lcrroviitria foi justamente esta de nos libertar do consumo do petró·
cer c aliciar o indispensitvel apoio das fontes formadoras de juizo.
lco, rorLJUC: u f~:rroviu serú detrificudu. Já, a esta altura, dispomos de
cm se trmundo de empresa pú blicu, apresentada sempre como
e.1cesso de energia de carga de Boa Esperança interligada com o siste·
modelo úc sut:csso c t::l\emplo de utuaçào, u CVRD. por coniu sua c
ma tlo Nordeste. E mais do que isto,· naquele tempo, o Presidente
Uus suhsidiúrias. m:.mtevc~s~. durante mais de 3 unos hermeticamente
Mi:dici, no despacho que apressou os estudos sobre a barragem do li:chml:t.,
Tucurui, dizia 1.1ue cru eminentemente necessúriu, porque viria dar
eletricidade it /crrovia de Curujús a Jtaqui. Assim, o transporte
b) segundo porque, alóm de sujeita a atrasos de execução.
l'crroviúrio é um urgumc:nto que V. Ex• nos deu, c consta de e:studos visíveis c não justilicudos, uté agora, rugindo ao repto c: ao dever da
de viabilidade, 11os liberta da submissão ao pct.róleo e nos vincula, inl'l>rnut~;fto, ntto divulgou os elemcntos Cllnvinccntcs, que podem
justurncntc, it possibilidude de consumir energia elétricu de baixo upurar. de fntu. a dccisí\o govcrnamcntul cm favor do binómio
custo, c mio petróleo de alto custo c do quul nüo dispomos. Assim,
li:rrovia/llmjui. Tunto pior quunto, conrorme se ulinhum a seguir.
quero tlizer 11 \', E.1• que esse uspecto, estudado, foi Ltm dos ponto' o.1rgumento)o, c justillcativus hll cm dose suficiente nào só pura rebater
rclos l.jU:tis :1 f~.:rroviu licou w:citu como u melhor solução.
fuv,>ravclmcntc " crítku objctiv:.t. como mesrno pura desviar o
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rccomt:ndíavcis,'dcntro de suas reivindicações.
2- Confronto ferro versus hidrovla
.
Fora do campo teórico c acadêmico, a pretensa disputa
l'crrofhidrovia não tem guarida, a começar du tonelagem prevista
"'""'demanda, que alcançará 50 milhões de toneladas em 1985,
.
Não se conhece exemplo de canal navegável com a extensão de
I .000 km, para atender- isso em todo o mundo- mediante o uso
de cmrurrudores. e barcaças, este volume de transporte.
Muito menos i: comparável o caso presente com o exemplo do
Reno, freqUentemente citado. Enquanto este ó um rio de planície c o
percurso utilizado é sensivelmente mais curto, o Tocantins requer 7
bmn1gcns com o desnível módio de 20m, indicando degrau hidráulico du ordem de 120m, o que acarreta, por sua vez, grande restrição U
circula~uo lime, dados obstáculos interpostos por eclusas.
Tampouco se pode confundir o binómio ferrofltaqui- resposw cconômicu c tecnicamente viável a uma demanda especílica de
transporte com matéria que extrapola o timbito de produção industrial c alcan~" " Naçi1o como um todo. Enquanto a soluçuo de
tr:lllsportc objctiva atender à CVRD, como empresa, obrigada pelos
princípios de boa administração a oferecer resultados econômicotinuncciros concretos, o desenvolvimento regional, que advogam, em
sua complexidade, é via de regra alvo de indisfarçáveis sacrifícios do
contribuinte de hoje, cm benefício da segurança, progresso e·bemcst<~r de mmanhã, c seu patrocínio depende do Governo, como um
iodo,
O melhor rep"ro contra o ataque à soluçuo udotada- ressalvados os rcpuros üportunos que se pode endossur, quanto ã ação e
comi>SiiO da CVRD ao longo de todo o processo- deve acompanhar us diferentes ordcns de argumentos da corrente hidroviária,
r~lnl facilitar o entendimento.
Escapa obviamente à CVRD- empresa com objetivos lisicos e
tinunccims dclinidos - empenhar-se no desenvolvimento nacional
de l'orma alhdu u tais objetivos. No caso em tela, a busca de uma
solução ··egoísta", l'erroviu cativa, sob comando direto e com a
in,tcrll:rénciu mínima de terceiros, é claramente- a solução mais
ade4uada sob o ponto de vista empresarial,- independentemente
dos mC:ritus de curúter geral e não necessariamente econômicos ou
lin:.ancciros d:.a outra ulh:rnutiva- porque:
a) repete a c.xpcrii:ncia bem sucedida da EFV M, no caso de
Vitória c Tuba ruo;
b) "'"is se assemelha· à disponibilidade de hipotética esteira
transportadon1, recolhendo minério da mina e descarregando-o em
n:wios de grunde capacidade, com o mínimo de transbordos
oncrosos:
c) elimina o risco de interdependência e interferência do "projeto tnansportc" com outros "integrados" ou "conjugados", cujos
rroccssmnentos, mesmo que síncronos e com mesma duração, quando menos já. dependem de uma multidiio de autoridades, entidades e
idéi<IS, envolvidos cm inevitável confusão de objetivos e dispersuo de
l"hlllcr~.:s de tl_cdsra~l c controle.
Digcussào mas específica indicará, udinntc, que, no caso pre·
sente, ~~ alternativa hidroviária continuaria indesejável, mesmo que
eliminados os óbices aqui indicados, sob o ponto de vista estritamente cmprc:suri~ll.
Jú no amplo contexto do desenvolvimento regional integrado,
muitü se tem Iii ludo, muito se tem gasto c, de fato, pouco de positivo
se tem !'cito. A pluralidade de órgilos, nos níveis federal, estadual,
municipal c regional, associada à pr~:sença meteórica de dirigentes e
muta~i1o J're4ücntc de planos tem, ati: hoje, apresentado resultados
mod~.:stüs, LIUanlio não negativos.
A·rgumcntos LJLitanto ta capacidade de abrigar e abastecer milhões
c.Jc hahitantlr.!s, proporci~mur infru-cstruturu pura desenvolvimento
rcgionul ou suh-regionaluplicum-se, indiferentemente u várias úrcus
do País, sempre que dotudus de demogrnrin rarciCita c niio árida.

Esta não parece, então, metu específica ou de curto prazo, a colocar
cm risco um projeto concreto, com mercado assegurado, prazo
rnarcndo c sócios definidos.
·
•
Outru J'ahíci" nu argumentação dos hidroviários prende-se à
tentativa pouco conseqUente de converter chavões estereotipados e
análises-relâmpagos cm substituição a estudos de viabilidade té:cnicoCCOIHimic". A citação peremptória das presunções alegadas, como se
fossl.lm matéria de dogma, traz à baila uma profusão de estimativas,
uvuliuçõcs, números, fatos e dados, us mais das vezes sem o cuidado
da sua harmonização c mesmo, cm outros casos, mera'mente
traduzindo elementos de oitiva.
Cabe afirmar que tam.pouco a Companhia Vale do Rio Doce
extcrnou ao público especializado um estudo de viabilidade
sulicicntcmentc alentado, pura servir como elemento suficiente de
pcrsuusfao. Mas, uo contrário do ineditismo c especificidade do caso
hidroviii/Esp"dartc, a alternativa adotudu ferrovia/Itaqui pode, ser
avaliad:.1 !t vi~ta de experiências do gênero, no País c no exterior.
Com h:.asc nos exemplos existentes, cscoimado o otimismo de
uns c u pessimismo de outros, ê lícito inferir ou afirmar, no que
con~:crne ;, ferrovia (com extensão entre 930 e 970 km, no dizer das
ulirnmçõcs vigentes), que:
a) Nilo é verdade que o custo do transporte do minério, para o
trfll"cgo :u1uul du ordem de 40 milhões de toneladas, venha a atingir,
cm mocdu oorrcnte, entre USS 10 u USS 12 por tonelada.
Tr:.111sportudu, conrorme a suposição indicada, corno de autoria do
Dr. Tupy C. Porto, ainda que o custo de USS 1.43 a USS 1.15,
"trihuído ao Dr. l'uulo Vivacqua Presidente du AMSA pareça, no
sentido oposto extremamente otimista e irreal. Muito embora ele
e.\pli4ue l!Uc nesse custo de transporte não incluiu despesas além
da4udus imputad"s pela avaliação de um custo operacional direto,
para ct'dto de comparação.
Consta que a CVRD, operando acima de 50 milhões de tfano
nu EFVM, alcança hoje um custo da ordem de CrS 0,028/t/km que,
uplicado à extensuo de 950 km, entre Curajás e Ituqui, representaria
CrS 26,60 (ou USS 3.20, para o câmbio USS I = CrS 8,3} por tonelada transportada.
Reduzindo u nível mais baixo de eficiência e baixando tonelagem, acerca de 10 milhões de toneladas por ano, para efeito de
comparaçuo, admite-se que a RFFSA transporta hoje minério de
ferro ·nu chamada Linha do Centro (Jeccabu-Sepetiba) à tarifa
"proxim"d" de CrS 0,04/t/km e, pura carga geral, à tarifa de
CrS 0,09/t/km. Admita-se o custo da ordem do dobro daquela
consider:1du pura u EFVM, isto i:, CrS 0,055/t/km que, aplicado ao
caso cm tcl", levaria ao valor de Cr$ 52,25 (ou USS 6:30) por tonelada tronsportada. IÔ possível que, cm termos médios, o custo em .exame fique na ordem de USS 5.00,
Assim. pura "tender uo transporte de minério por ferrovia entre
Cur:.ajías ~.: lt:.ILjUi,tcria o risco de quc o frete como dizem os lJUe defendem "s correntes hidroviárius supere o preço FOB do produto.
b) Por outro lado, peca por otimismo a ulirmuçào de que o
custo do transporte hidroviário pode ser produzido nos 1.000 km,
aproximad"mcnte, entre Carajás e Espadarte, ao preço de USS 2.00
"uss 2.50.
Alí:m uos onerosos investimentos du infra-estrutura (barragens
com cclus:.as, canais lutcr:.lis nas corrcddrus, regulurizução do ·leito,
t:.a.nto muis cura quunto maiores as barcaças e, pÓrtunto muior o
calado) u diferença de velocidade comercial entre trens de 10.000 t c
com bllios de chatus c rebocador eleva bastante o investimento nos
meios de tr"nsportc, ao mesmo tempo que diferencia profundamente
o período de viut;cm redonda.
Ulll~l linha moderna, COill raios mfnimOS de 900m C rampa nlÚXi•
ma d~ l''í1 uu nH:nos, permiliría velocidade CO!llercial dt: 80 km/h pura
trens de I0,000 t, com 120 vagões, ao passo que u morosidade du
nuvcgw.;i!ll, ,com a pl!rdu udicionul de tempo devido às cc\usus,
r"dunuurú "m longo período de deslocamento c ampla demanda de
har~w;:t.\ I! empurradores.
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Rosenthal, retrocitada, ao limitar em um dia de prazo de sua análise
da ferrovia versus hidrovia, pura efeito de compuraçilo cconômica. O
que importa, cm termos operacionais, é o dimensionamento da frota
nuviul e do material rodante necessário pura deslocar, cm cada uno,
a tonelagem prevista, que variará entre um mínimo de 11,5 milhões
de toneladas, alcançando 50 milhões de toneladas no ano 1986.
·c) Importa, também, ainda', com o exemplo Rosenthal, avaliar
o impacto nnanceiro negativo pela imobilização longa de minêrio,
ao lon,;o do trajeto.(l20.000 t de carga por dia, cm percurso que
demandará da ordem de IOa 12 dias), bem como a grande demanda
de comboios, opcrundo com baixa velocidade, carregados rio abaixo
c rio acima.
Argumento Alheio às Alternativas em JOKO
Vários argumentos anorado.s pela corrente hidroviária tem o
mérito exclusivo de confundir e tumultuar a polémica, visto que,
quando válidos, afetam igualmente o transporte ferroviário e o
hidroviário.
a) Cube aqui, por exemplo, a idéia de pré-beneficiamento do
mint:rio cm área próxima à mina, para evitar o transporte de estéril.
avalíado pelo Eng• Hans Rosenthal em 40% do preço total. Ora,
quando e se for o caso, o tratamento eletrometalúrgico sugerido tem
como efeito a redução da demanda de transporte. Isto signinca
meramente uma redução na escala da demanda, defasando a i:poco
cm q uo será atingido o bread·<>Ven polnt. Em se trat~ndo, contudo, de
investimento a longo horizonte, de vida últi!, o eventual beneficio
j~ilto à mi ria não altera as conclusões já alcançadas.
Cabe também por exemplo, refutar a alegação sobre o
desperdício da energia, referido provavelmente ao consumo de
derivado de petróleo no caso da !ração diesel. Em primeiro lugar,
porque a parcela referente a combustível não supera a 3% na forma'''" do custo toial do transporte ferroviário. Em segundo, porque os
aproveitamentos hidroelé:tricos previsto ou mesmo em marcha
(Tucuruí), permitirão, em tempo hãbil, converter a tração diesel cm
tração clí:trica. E já o Projeto AMZA conta com garantia da CHESF
que lhe assegurará a energia ati: que se conclua Tucurui, desde o
primoiro dia do exportação.
Alinal, alega-se que a adoção da alternativa ferroviãri,a reedita·
ri1 alegado deficit da RFFSA, no transporte de minério. Admitida a
ocorréncia doste fato real. não na escala indicada, em que o deficit
por tonelada tmnsportada pela RFFSA é da ordem de USS 5.00,
segundo os hidroviúrios. por que não tomar, ao contrário, como
exemplo, a operação da EFVM, não delicitária'l O caso da RFFSA
comporta soluçilo técnico-c:conômica adequada, mediante corretivos próprios, Mas a linha Carajás·ltaqui, quase ou totalmente cativa, terá operação muito mais assemelhada ao exemplo da CVRD
que ao da RFFSA.
b) Considerações de Ordem Internacional
As restrições oferecidas pelos hidroviários ao Projeto AMZA,
a pretexto da ferrovia, quando merecedores de atenção, aplicar-seiam, por iguul, t1 ultt.:rnutiva advogada pt!los mesmos, senão, vejamos:
- "A solução adotada é de fato beni:lica ao interesse dos
míncrudorcs", onde 51% pcrtoncem ao Brasil. Onde, então, o
beneficio aos trustes indicados'/ Se a composição ucionáriu deve
mudar, o problcnia escapa ii solução técnico-econômica sobre
transporte."
-"Hú risco de desnacionalização, reduzindo-se· a participação
ucionilria brasileira". f: necessário defender o sócio majoritário. E
<lUC tem o transporte a ver com isto, pergunto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores'!
-"A solução permite o controle ubsoluto da viu",
Ólimo! Oru, cssc urttumcnto é ótirno pura uma crnprcsu como u
CVR D. Isto possibilita operação mais enciente e económica, 11 feição
da<111cla reconhecida nu EFVM. De imediato, é quiméricu a prcsençu
de úutros usuí1rios expressivos nu rcgiUo. Quundo os houver, uindu à

feição du EFVM, ser-lhes·á dado acesso, quase d custo marginal,
com beneficio económico pura a opcruçào.
-"A politica de minérios, nesta solução, í: benéfica aos
interesses multinacionais."
Outra vez, se válida a alirmativa, qual u influência da
substitui<;ão da ferrovia pela hidrovia? Não hã nenhuma, Sr. Presidente. Multinacional nada tem com transporte. Isto i: problema de
composi<;flo da empresa e da participação da Nação com seus nsso•:iados.
Novamente, o tumulto de assuntos correlatas mas não
in llucn tcs na decisão ·sobre transporte:
-"Pode-se prejudicar a navegação do Tocantins pela tendência
;, cxplora<;ão predatória do recurso energético," C.om ou sem
Curujíts, com ou sem fcrroviu, o·risco existe em todos nproveitumcn ..
tos hidroeli:tricos e deve ser cuidado em separado. Sabe disso muito
bem o Senador Virgílio Távora.
-··os mesmos investimentos propiciariam energia barata,
saneamento, etc." Não é: verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Outros investimentos, na mesma região, propiciarão, se assim
decidir o Governo, melhores condições para o desenvolvimento
cconômico c social, ofcrecido a cus.tos globaís,
No momento, a demogralia rarefeita não aconselha, como
priorítttrio, tal investimento paralelo ou complementar; O que há .de .
objctivo é o projeto com busc na exportação c ·aproveitamento do
minérios de C<trajCHi.
Nada impede que seja preparado planejamento de desenvolvimento rcgionul em beneficio da área.
Sr. Presidente, concluo certo de que, muito breve, em benefício
do M"'anhiio, do Pará e principalmente do Brasil. o Presidente
Ernc.<to Geiscl dotcrminará à AMZA para que execute o Projeto
C<~r<~ji•s. propiciando, desta forma, ao Brasil, 670 milhões de dólares
anuais cm divisas. (Multo bem! Palmas.)
COMPARECEM OS SRS. SENADORES:
Henrique de La Rocque- Helvídio Nunes - Domicío Gondim- Milton Cabral- Marcos Freire- Paulo Guerra- Arnon
de Mello - Augusto Franco- Luiz Viana - Dirceu Cardoso Eurico Rezende- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Benedito Ferreira- Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Sobre a mesa.
comunicações que serão lidas pelo Sr. !•-Secretário.
São lidas as seguintes
Senhor Presidente.
Nos termos do Regimento Interno, comunico a Vossa Exceli:ncia que me afastarei dos trabalhos da Casa. a partir de 25 do corrente, pelo prat.o de 9 dias, a lim de representar o Senado Federal nu
XIX Conl'créncia da lnter·American Bar Association, a realizar-se
cm Carti1gena, Colómbia.
Sala das Sessões. em 25 de setembro de 1975.- Leite Chaves.
Senhor Presidente.
Nos termos do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelên·
ci" que me afastarei dos trab:llhos da Casa. a partir de 25 do corrente. pelo prat.o de 9 dias, a lim de representar o Senado Federal nu
XIX Conl'crí:ncia da lnter-American Bar Association, a realizar-se
cm Curtítgcrw, Culórnbiu.
Sala das Sessões, em 25 de setembro de 1975.- Orestes Quércia.
SenhorPresidente.
Nos termos do Regimento Interno, comunico u.Vo\su Excelêndu que me nfn~tarci dos truhalhos da (a..;a, a partir de 25 do corrcn•
te, pelo praw ue ~dias, a nm de representar o Senado Federal nu
XIX Conl'crônciu da lnter-Americun Bar Association, a reulitur·se
cm Curtitgcna, Culômbiu.
Sul a das Sessões, cm 25 de setemhro de 1975.- Evnndro Car·
reiru, Vice Líder do MDB.
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Iidas vão i1 publicaçiio.
Esgotado o período do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 411, de
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Excelentíssimo Senhor Subchefe do Estudo-Maior do Exé:rcito, General Carlos Alberto Cabral Ribeiro, pronunciado na
ocasião em que recebeu do Governador de Pernambuco,
Moura Cavalcante, a Medalha Pernambucana do Mé:rito,
classe ouro, no dia 4 de setembro de 1975, e publicado no Jornal O Globo, em 7 de setembro de 1975.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

violénciu c umor, do honru c dignidade sulpicadas de sungue c sofrer
de muitiLdtir. Li c lluvi um mundp de cantador. Vi seu território
_perdido pmu as bundas do "Gronde Chico", como castigo do lmperndor às vclcidudcs de seus homens lutando por liberdades que ulgum
dia haveriam de vir. Acompanhei as lutas ciclópicas em que os titãs
morenos c semi-nus corriam os dolicoloiros bátuvos invasores, acho
"Iuc presenciei, nu c t:nsanguentudo, na _.. Campina do Tabordu" a
assiniotura da Rendição e, no alto do morro sagrado, a inauguração
da Cupcla de Nossa Senhora dos Prazeres, erguida pelas vitórias nos
Guararapos alcunçadus. Aqui conheci o invulgar tipo de homem·
público que roi Agamenon Mu~ulhàes, sfmbolo de umu época que jã
pussou. Conheci muitos "Cor~né:is" c us histórias de s~as vidas e
poder; histórius que se trunsformuram em lendas umas, histórias
sungrcntus outras, hi~tórias tristes quase todas. Aqui li pela primeira
vez Gilberto Freire, do qual me tornei amigo depois, mus que desde
aquela épocu se impós à minha admiração não só pela fortaleza do
seu potente intelecto como pelo modo ruçudo como nào se curvou à
corrupção coniunista que se upresentavu fúcil cm forma de promoç:io nacional c intcrnacionul do suu obra e de facilidades materiais
que lhes seriam concedidas. Resistiu. Foi combatido desde então até:
hoje. Mus se tornou o vulto intelectual maior de sua época e o mais
dcnodudo dcl"cnsor dus coisas históricas do nosso Pernambuco e do
nosso Brusil, sabendo di•er, quundo preciso, como o peso de sua
ligura giguntc de batalhador e u ·sinceridade invulgar de sua
pcrsonulidudc uquilo corto e ajustado ao caso em tela. FreqUentei
lumili<ls moradoras nas upralíveis chácuras rodeadas de flores bonitas c frutos gostosos que só aqui pode haver. Comi as comidas típicas
du torru que a gente nuncu pode esquecer. Fiz grandes amigos que
mo compreenderam c quiseram, rodeando-me de carinho sempre que
de carinho necessitei. Foi a iniciação.

"Voltei duruntc a Gucrru, em 1942, jovem Capitão recé:mpromovido, vindo coluborur com meus curros de combute na defesa
Estú aprovado.
do sulicntc nordestino, ameuçado das Jonjurus de África. Pude sentir,
cntl1o, 4ue o homem sofrido das secas c enchentes, o homem duro no
Serú feita a transcrição solicitada.
lubutur, o homem sagat c inteligente do sertão e do agreste, o
intclcctuul vibrunte c culto, enfim o homem de Pernambuco de então
cru o mesmo homem combativo das fundações de Duarte Coelho,
··f::stu, pana mim,~ uma festa de amizade e saudade".
"O meu realismo c humildade não permitem que tome para dus lutus contra o holandôs, da resistência à Coroa, das ânsias de
mim u homenagem LJUc recc:bo. Ela n:presenta a lembrança de ami- libcruude, du Conl"cdcração do Equudor, du emuncipuçào dos escragos - entre os quais encontro o próprio Governador - e sua vos e uu l'roclumuçào da República. Homem religioso, honrado,
linalidadc última é homenagear o Exé:rcito Brasileiro, ao qual tenho amante de suu llútria, por ela tudo suportando sem reclamar, matando cm sua defesa, morrendo por seu amor. Conheci novas paisagens
~~ honn1 dt: pertencer'',
"No entanto, na minha simplicidade vos digo, sou tomado pela. da tcm1. nuvus liguras humanas c fiz novos am'igos que juntei
embriaguei. do orgulho de ver muterializado meu entrosamento com gostusmnc:ntc taC,.Juclc:s da primeira vez. Sofri muito, junto com o
a terra c o povo de Pernambuco, simbolicamente, pela medalha que pcrmunhucuno do Recife, pelu crueta duvida na cidade cheia de tropus brusilcira c amcricuna, onde tudo faltava e a familia cru ro.lcgada
m:abo de rcct:bcr",
Jovem 2''-T..:ncnte, rec~m-promovido, cheguei aqui, pela primei· a segundo plano pois tudo cru dodicudo ao esforço de guerra. Daqui
ra vcl, Iugo após a Intentona Comunista, em janeiro de 1936. Fui lo- sui inopÍIH1damcntc paru colaborar com a 'defesa do Brusil, face ao
go vcnddo pela bclcla da cidade e pela bondade de seu povo. Filho sul, com meu butulhUo, ainda cm comboio, pois a guerra nilo estava
lh: tcrru sc~.:u imprcssionanlm-ine os belos rios que correndo tormiowd<l, deixando cm Pernambuco tudo que tinha de valor: meus
dolcntcmcntc sob as pontes, ligações dos bairros pitorescos do Reci- ~amigos, minhu fumili:t c minha mulher gravemente doente. Mas não
l"c, embalaram minha imaginação de jovem namorado do lugar. podcri" ser de outra J'ormu: o exemplo do passado c do presente
A'1ui cstudoi a Históriu lendo livros iné:ditos pura mim e percorrendo cnrigcccru minha alma c deru-me forçus para suportar. tudo pelo
os lugurcs sugrudos ondl: ela se realizou, u maioria dos quais Urt1sil, pclu sua scgurunçu, utí: o sacrifício maior de deixar minha
cunstrungedornmcnte triste, em seu abandono. Misturei-me com o compunhciru ~oentc c partir s~m saber pura onde, sem mesmo saber
povo simples c o cntt:ndi c amei, Conheci sua arte, seu folclore, sua se iri:t voltur. Foi u compreensão.
músicu vibruntc, sc:u urh:sunuto, o seu hubitantc e o mundo em que
''Vultl!i uitH.Iu uma vc1., rc~.:ém-promovido, no posto de Gcnerulvivia, uos poucos, hesitando Us wzes, outras embriagado por tantas dc-Pivisilo, conwnuuntc du gloriosa 7• Região Militar c 7• Divisilolindcws do umbicntc novo que conheciu. FreqUentei suas festas de tlc-L::x~rcitu, Vinhu cummuis uutoridude, mais velho, mais responsúign:ju, us procissões nos dius dos grandes padroeiros; comunguei wl. 1\ll ludo Uu minhu missão 111ilitur dediquei-me ao estudo
com suu fé, Conhct.:i seus poctus, seus cantores, seus musicistus, seus pl'\h.:ussul.!iul du ftrcu, procurundo conheei=-lu em minúcias, du zonu
escultores, cnlim ttL(uclcs que sentem o povo c dUo u ele aquilo que
da muta junto ao Athintico uté: uos Cariris no oeste, do Vale do Sào
ele quer s~:ntir. Frt:l(Ucnlei mucumbos e paiCtcios; li muito, muito vi
Fruncisco tts lindcs du Puruíbu. Completei meu conhecimento. Da
c uprcnui. Gostei do curnavul c dus músicas duqui. co·nvivi com "seus histü'ria it ~u:ogruliu c gcologiu, do homem uos seus rcitos e reulizuhomens viris c gost~i du bcl~:t.u de suus mulheres gentis fulundo nu ~lics, da agrorccuúria lt Indústria e oto Comércio, Conheci suas
músicu de um sutuquc singular. Aprendi suus lendas, histórias de
111 i~..·mrr~:gili~.:s ccnlúgicus c' u vuriuçUo de trabalhos espcciuliLudos c
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ohscrvci. Vi us grandezas da terra c da gente c suas deficiências c
limitu,õcs, seus problemas e soluções. A fortaleza de seus homens c
seus sofreres. Mas, pura mim, o mais importante foi desenvolver no
meu Estudo· Maior e em todos que me acompanhavam o gosto pelo
estudo de Pernambuco c o amor pela sua gente, Fiz novos amigos
que juntei uos velhos que já tinha, alegremente. E quando daqui saí,
~cm es4uc~er os velhos umorcs da terra e da gente ccarcnse também
suí amando Pernambuco. Foi a irtegração",
"Ontem, senti, como o melhor dos pcrnambucanos, o horror
que c:tiu sobre nós, quando o rio enloquccido levou os teres cias
gentes, matou, sacriõcou e apavorou: vibrei também de orgulho vcn·
do nu recuporaçüo músculu c ci:lere o valor c o peito .daqueles que
nuncu se curvuram às cruezas, qUt:r do homem, ciucr da natureza" ..
"Por tudo isto. Sr. Governador, meus amigos, nüo posso deixar
de pensar cm tanto trabalho c dedicaçüo cm tüo longo espaço de vida, 4uundo Pernambuco me entrega esta medalha. Embora sabendo
t]UC cl<~ pertence uo Ex.t:rcito Nacional, ela representa para mim a
síntese de tudo que fiz. fui c senti aqui; ela materializar o seu amot pc·
la tcrr;.1 cu gente da4ui".
"Muito obrigado, Sr. Governador!
··Muito obrigado, meus senhores!"
O SR, PRESIDENTE (Wilscm Gonçalves) -Item 2:
Discussüo, cm turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1973 (n• 364C/71, na Casa de origem), que torna obrigatória, nas escritu·
ras de compra e venda, ou promessa de compra c venda, a
dutu de nascimento das partes contratantes, quando pessoa
fi si cu, c dú outras providt:ncias, tendo
PARECER, sob n• 354, de 1975, da Comissão:
-de Redaçilo, oferecendo a redução do vencido,
Em discussão o substitutivo, cm turno suplementar. (Pausa.)
N•io havendo nenhum Senador 'que queira discutir a matéria,
declaro t:ncernad~a a discussão.
Niio lhe tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo ó dado
como delinitivamcntc= aprovado, inDependente de votação, nos termos do art. JIH do R~gimcnto Interno.
A mutóriu voltará à Câmara dos Deputados.

Senhor Senador Luiz Cavalcante, que dã nova redaçi!o a
dispositivos da Lei n• 5.682, rie 21 de julho de 1971 -Lei
Orgúnicu dos Partidos Pol!ticos, tendo
PARECER, sob n• 420, de 1975, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussüo o projeto, quanto à constitucionalidade.
Tem a palavra o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - Alasoas. Sem revlsio
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Deixar pass~r em ~ra~~o, de min~a parte, projeto· do qual fui
autor, pelo rece1o de •ncJdtr na fidchdadc partidãria, seria uma
espéci~ de infanticídio, que cu não desejo praticar. Por isso, para
cumprir o meu dever, .dever, sobretudo, de coerência, dever para com
o meu filho - o proJeto de alteração da Lei que define Fid~lidadc
Partidúriu- vou dizer algumas desalinhavadas palavras.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, para falar com clareza c sem
com isso tentar pôr cm dificuldades os meus caros correligionários ·
da ARENA, não i: exagero di7.cr que a maioria de nós, do manso c
fiel rebanho urenista, a maioria de nós se rebela, pelo menos intima·
mente, contra esse duro conceito de fidelidade partidãria, estabeleci·
do pela lei. Quantas vezes val)los, iJ noite para o nosso travesseiro c
~•m.os dificuldade de conciliar o sono porque não conseguimos
JUSllflcar u fidelidade que nós aqui praticamos, com a consciência
que nos fica u murtelarpclu noite adentro.
Este extremo conceito de fidelidade, de certo modo, até ames·
quinha o nosso Partido. Vemos, ultimamente como têm sido
impiedosos os comentários da imprensa, quase sempre exagerados,
mas não absolutamente iovCrídicos, no que diz respeito à conduta
dos urcnistas, principalmente face ao recentíssimo episódio das
nossas convenções - c, aqui, tambi:ni falo pelo MDB - que, na
falta de outra palavra, suo, nu verdade, apen~s uma caricatura do
que deveria .ser uma convenção política. Isto me causa tanto mais
espécie quando grandes nomes, vultos, de imensa autoridade
governamentul, em suas alocuções nos ·Íncitam sempre a dizer a
wrdudc c a praticar a verdade. Assim pura dar um exemplo, tenho
aqui cm müos recorte de O Globo, de 30 de dezembro de 1972, com
declarações do Ministro Araripe Macedo, então Ministro do Govcr·
no Médici, mas. que continua corno Ministro do Governo Gciscl. Diz
S. Ex•:
"Colaborar não i: dizer aini:m a todas as coisas: discar·
dur, argumentar com convicção e veemência, provocar oca..
lor dus discussões e o entrechoque das idéiaS, não é apenas.
uma l'ormu dt.:mocrática de ussessoramento,· ·mas, seguramente, u única capuz de pôr à prova idéias c opiniões que
nem sempre têll! a solidez que se supõe."

f: o seguinte o substitutivo aprovado
Redaçilo do vencido, para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de
1973 (n• 364-C/71, na Casa de origem),
Substitua-se o J>rojetopclo seguinte:
Torna obrigatória, nos contr~tos relativos a Imóveis, a
mençiio a documento de Identidade das partes.
O Congresso Nacional decreta:

. 'Art. l\ Nus contratos relativos u imóvei~.~ r~spectiva transcri·
1

~tio,

inscriçtlo ou averbação no Registro de Imóveis, ser6 lüencio·nadu, ulí:m dos elementos de quulificuçào já exigidos por lei, a identifi·
t.:u~~lo dus purtcs por um dos seguintes documentos: o número de sua
"í:dula de identidade, inscrição no cadastro de pessoa física, título
olcituml uu da carteira profissional.
Art. 21• Esta lei entrurú cn1 vigor no prazo de 60 (sessenta) dias
arós ii suu publk:~u;flll.

Em viJrius ocusiões tenho-me arrimado nestas palavras do
Ministro Araripo Macedo, c já algumas vezes as citei desta mesma
t.:udeiru onde costumt:iramr:nte me sento.
·
Por sua vez, o ilustre Ministro da Fazenda Mário Henrique
Simonscn- cstú aqui no meu caderninho de sabedorias- falando
nu solenidade de posse da Diretori<t da Associação dos Jornalistas de
Economill\ de São Paulo, em 6-2·75, disse:
"A posiçüo 'muis.cõmodu pura uma autoridade ó ver-se
l.!onstantcmcntc elogiada."
Quuntus vezes tenho criticado o Sr. Ministro da Fazenda, s6
puru nUo o colocur nu situuçUo lncômoda de ver-se constantemente
clogiudo!
Na mesmu ocasiüo declarou S. Ex•:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:

•

Discussno, cm primeiro turno (aprcciuçilo preliminar dn
cunstitucionulidadc, nos termos do urt. 269 do Regimento
Interno), do l'rojcto de Lei do Senado n• 51, de 1975, do

"A criticu é fundumentul pura o Governo Gciscl,"

Outro notúvcl mcrnbro do nosso Partido, o Deputado Jutahy
Mugulhflcs, fez, recentemente, declarações, dus quuis destaco ns que
vou ler, cxtruidus do Jornol do Brosma:
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L~1mbl!m

u de intensificar, no Congresso c nus praças

públicas, o papel reivindicatório em favor das comunidades e
d~: suas di versus camadas sociais.
E, mais adiante, dilo Parlamentar:
Não podemos mais pensar que o nosso trabalho deve
s~:r exclusivamente junto às autoridades. Creio que devemos,
de público manifestar nossas preocupações, como o fazemos
quando aplaudimos. Tomos muito de prático a apresentar, e
uma prova disso i: que a própria Oposição, querendo capita·
lilar '" medidas governamentais, vive a repetir que o Governo cstil indo ao encontro de suas idéias, numa visão irreal dos
fatos, mas passivei de iludir certas parcelas da opinião
pública.
Outru coisa não disse, mais recentemente, outro vulto ainda de
expressão - o que não i: desdouro para o Deputado Jutahy
Magulhfics, que ainda está no verdor da casa dos trinta - Senador
Luil Viana, para quem o nosso Partido está se ressentindo da
v<:rdude c da franquela.
No meu discurso do apresentação do projeto, citei, cm abono da
teso que defendia, opiniões de ilustres vultos do Congresso Nacional
que se pronunciaram anteriormente em completa discordância com a
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Citei, na ocasião, o Deputado
Amaral de Souza, o Deputado Murilo Badaró, o eminente Senador
Carvalho Pinto, o eminente Senador Daniel Kriegor e o grande vulto
que permanentemente reverenciamos nesta Casa, a ponto de
baLizarmos uma fundação de estudos políticos com sou nome- Milton Campos.
Como estou falendo um discurso improvisado e tenho plena
conscii':ncia de que sou péssimo improvisador - sou improvisador
de improvisos adredemcntc preparados- valer-mo-ei do que disse o
Sr. Edilson Távora, que nada mais eloqUente poderia eu dizer. Disse
o ex-Deputado cearcnse:
nl<~ior

··o debate parlamentar esclarece, denuncia, recolhe
subsídios para u elaboração legislativa. Tanto mais franco o
debute, melhor será a ·lei. O Poder Legislativo encontra-se
atuulmcnte com dificuldades de cumprir com as suas atribuições na fiscalização da aplicação das verbas da União, na
fiscalização da ação do Executivo.
Essas dificuldades resultam, sem dúvida, do connito entre a lidelidade partidária e a conscií:ncia do parlamentar.
E prossegue:
A disciplina partidária, colocada nos termos deste Projeto, põe a última pá de cal nesta ação liscalizadora do Poder
Legislativo, o qual passará, através de um rosário de itens, a
ser liscalizado e advertido pura as punições que poderá receber, caso não obedeça as determinações transmitidas pelos
Diretórios."
Isto e muito mais foi dito quando estava em trâmite a lei da
lidelidade partidária. No entanto a lei passou com todos os rigores
dasuu redução inicial.
Nuo sou, Sr. Presidente, e tenho plena consciência disso, um
inOel do rebanho arenistn. Sou, mesmo, uma de suas mais obedientes
ovelhas. Mas seria grande alivio terminar de uma vez por todas com
os meus dramas de consciência. Desejava ver nossa açuo partidária
elogiudu, enaltecida e nilo amesquinhada pelos jornais; desejava não
mui :s ver. como vimos vendo recentemente e cada vez com muior
frcqUí:ncia, us caricaturas do Ziraldo, no Jornal do Braoil, e as do
Gougon, no Jornal de Brasma, quesito verdadeiros libelos contra u
nossa submissão total às determinações do Executivo. Estu i: u pula:
vru. colocundo o dedo nu ferida, E quando o Presidente Geisel fuz
u mu prolis:,üo de ré arenista, no seu recente discurso nu nossa
Convenção, dilendo que o nosso Partido i: também o Partido do Go·

verno e Partido no Governo, por que entilo nilo adotarmos agora um
instrumento que nos dê mais confiança, que nos permita uma açào
mais desenvolta, c não menos patriótica? Um instrumento, sobretudo, muito mais honesto no que diz respeito às nossas relações com o
Poder Executivo?
(; por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, c nilo por um vão
desejo de rebelião, pois rebelde nilo sou, i: somente por isso que apre·
sentei o meu projeto, certo de que ele mereceria a atenção dos meus
Pares. E o fato de que não venha a ser aprovado, não quer dizer que
não a tenha merecido. Mas sua rejeição significa que não terá prevalecido o desejo dos meus correligionários, pelo menos da maioria
deles. Prevalecerá, na verdade, a consciência de poucos de que a fi.
delidadc de um correligionário pura com seu Partido deve ir ati: à
inconsciência.

Essas· as palavras, Sr. Presidente, à guisa de discussão, que tinha
a proferir nesta oportunidade. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) -

Continua cm

discussão a matt:ria.

O Sr. José Llndoso (ARENA-Amazonao)- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
Sr. Senador Josí: Lindoso, pura discutir a matéria.
.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas. Sem revisão
do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre . Senador Luiz Cavalcante teceu considerações em
defesa daquilo que chamou: "O seu filho", o Projeto de Lei n• 51, de
1975, onde propunha nova redução a dispositivos da Lei n• 5.682, de
21 de julho de 1971, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Coube-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na Comissão de
Constituição e Justiça, o dever de relatar esse projeto.
O Parecer que está nos avulsos, nas Bancadas dos Srs.
Senadores, revela uma preocupação: fizemos um estudo comparativo entre as normas propostas pelo projeto e o texto da lei.
Preocupamo-nos cm buscar subsídios nos acórdãos dos Tribunais
relativamente à questão da aplicação da infidelidade partidária.
Abre-se, nesta ocasião em que debatemos o assunto, dois
campos distintos, dois campos nitidamente definidos. O primeiro, o
do aspecto jurídico constitucional; o segundo, o do aspecto eminentemente politico, das conveniências c inconveniências de se estabelecer
principio de infidelidade partidária, como o que está inserto no parágrafo do urt. 152, da vigente Constituição Federal.
Bracejei, Sr. Presidente- não só pelo alto apreço e respeito
que dispensamos ao eminente autor do projeto - no esforço de
salvá-lo, porque se havia o óbice da inconstitucionalidade ecoava
profundo na minha sensibilidade de politico à luz da sua conveniência, da sua oportunidade c da justiça que o animava.
Lamentavelmente, não me foi possível superar o óbice da inconstitucionalidade. Claro está que a matéria representa uma restriçãÓ dura à liberdade politico-parlamentar. Mas aquilo que fere tÍ
classe politica, no instituto da infidelidade inserida na Constituição,
não ó, Sr. Presidente, o fato de se dispensar um tratamento quase que
suspeito a um político; mas i: a parcialidade desse tratamento.
Políticos não somos só nós que estamos nas Casas do Congresso: politicas são os prefeitos, os Governadores e todos os que se
elegem, através dos Partidos, instituições que destinam buscar, através do voto, no seio do povo, aqueles que devem ser guindados aos
postos da Administraçilo Pública.
E o que diz o parâgrafo único do art. 152 da Constituiçi\o?

o

Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nus Assembléias Legislutivus e nus'Cümuras Municipais quem, por atitudes ou pelo
voto, se opuser às diretriles legitimamente estabelecidas
pelos órgilos de dircção purtidltriu ou deixur o partido sob
cuju legcndu foi eleito. A pcrdu do manduto será decretada
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assegurado o direito de ampla defesa.
E os Prefeitos, Sr. Presidente? E os Governadores c tantos
quantos se elegem nu área do Executivo c que têm obrigações de fide·
lidado à su:1 legenda, não só num plano político, mas também, por
imperativo c o abandonam pelas injunçõcs c as conveniências as
mais diversas c nem sempre nobres, despidas, direi mesmo, de
qualquer nobreza.
Sr. Presidente, desenhado está, ao se discutir o Projeto, real·
mcn te, aquilo que dizíamos: os dois campos para sua aprcciaçào.
Sob o ponto da estrita análise jurldico-constitucionul, não hú como
;!colher o projeto porque esta matérin se erigiu em matéria constitu·
cional, e não poderíamos abranger, por viu de lei ordinúriu, uma
nova área, a dáqueles que exercem funções de caráter político no Executivo. Essa, a dura restrição que atinge parlamentares dos diversos
níveis neste Pais.
O Sr. Lulz Cavalc:ante (ARENA- Alagoas)- Permite V, Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA -

Amazonas) -

Ouço

V. Ex•. com o maior respeito e admiração.

i'

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - Alagoas) colega, V. Ex• é advogado brilhante. lõ da função
advogado ora defender, ora acusar. V. Ex• faz com
brilho as duas coisas. E com honestidade também, Não
absolutamente, entre as duas posições.

Meu nobre
própria do.
excepcional
há connito,

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- Ama1onas)- Obrigado a
V. Ex•
.

i'

O S1·. Lulz Cavalcante (ARENA- Alagoas)- De V. Ex• são
estas palavras que me permito ler, não no propósito de vexá-lo, mas
no de enaltecer o ponto de vista do Advogado José Lindoso, como
defensor antecipado da tese constante do meu projeto. V. Ex•, certa
vt:z e por escrito:
"i'; preciso conhecer a vida parlamentar para dela se
fazer imagem verdadeira, que serú nobre e dignificante pelo
que nos aponta a História. O parlamentar anima o seu traba·
lho de um propósito de servir a Nação e ao seu Partido. A
exceção se encontra nos que fogem u essa conduta, mercé de
Deus. bem poucos.
No desdobramento desse trabalho, depara-se ele com
problemas de consciéncia. de ética, que, às vezes, não se
cosem com o interesse politico do próprio Partido, e que os
pode levar, excopcionulmentc, é verdade, a divergir do seu
grémio, ou a abster-se de participar de votação de determina·
da matéria, sem que tenha tal atitude mai,ores repercussões.
A Constituição, Capitulo 11 - Dos Direitos Políticos Art. 149 - reconhece, no exemplo, o direito de recusa,
buscada em convicção religiosa, filosófica ou politica, de
prcstuçào do serviço militar. O direito de liberdade de
consL'iência cstí1 assegurado no art. 153 - Dos Direitos e
Garantias Individuais, Então, deve ser reconhecido esse
direito numa lei dessa natureza, pura que se não cometa
violênciu desnecessúriu, c seguramente, não desejada, e nil.o
erija em ditadura partidária, u busca louvável e legitima da
organização e disciplina." .
Parece-me, data venla, estes conceitos de V, Ex•, do Advogado
José Lindoso, connitam agora com os conceitos que V. Ex• vem de
emitir, contruriamentc ao meu Projeto. Muito grato u V. Ex•
O SR. JOS~ LINDOSO (AR"'IA - Amazonu) - V, Ex•,
nobre Senador Luiz Cavalcante, evoca, neste instante, u rundamenta·
çi10 de uma das emendas que formulamos ao Projeto da Lei Or·
gúnica dos Partidos Pollticos.
Quando du upresenluçuo duquelc Projeto cm 1972, em condi·
ções de certu diflculdado de ordem politic~. estávamos saindo de um

pro_c~sso de. rcc;sso pum ganhar u expressão de uma atividude
.poiJlica parlidima, sob controle, - como não ignora V. Ex• qu:mdo. nesse clima foi orerecido pelo Governo aquele projeto de lei
lJliC hoje é~~ Lei Org;.inicu dos J>urtidos Políticos. Nós, como todos os·
cumpomhciros rcsponsí1veis por Lidcrunças nu Casu. nós nos
dchnu.;umos no estudo de tu! proposic~o c lutamos contra todas as
l'ornms LJU~ nele se ins!i:riam emburg;.1doras da liberdade de atirmacão
pnlílicu sem prcjuiw da disci!"lina racional c lógicu diJ atividtlde

p;.lrtit.lítri<l.

Oferecemos uma s~ric de emendas. recordo·mc. Inclusive,- c
uqui i: pr~.:l..!iso h:mbrar M:.1uricc IJuvcrgcr, quando dil que ;.•. t,istória
<,los p:.1rtit.los c dos parlamentos se desenvolvem numa grande: fai;"f;u
sem registro escrito, porque é tecida das circunstâncias dos cntcn·
dimcntus nas b:1scs dos diálogos c das praxes. E eu o evocava. puru
moslrm que os homens livres de um Parlamento tem o senso de rcs·
ponsahilidadc perante seu grémio partidário, c ofereci esqucmac;
rara se estereotipar na lei não uma figura da infidelidade partidária,
mas u da fidelidade partidária, através das chamadas quest3cs fechadas.
Tudo o que V. Exfdiz, confirmo nesta hora. V, E.x• ni'1o me
relembra ahsolutumonte nenhuma lição, não do advogado, mas do
r:~rlamentur, poryue aí. ni1o falei como advogado, falei como parlamcntur. V. E.x• nt1o me recorda absolutamente. porque estas lições
cstt1o na minha consciênciu c flamejam no meu coração. Rcpctifia. c
repito us mesmas palavras. Acontece, nobre Senador Luiz Ca.,al·
~:unte. 'JUC o c.xercício da :1núlisc do projeto de V. Ex• é rcalí7.adu cm
uma situ:.u;ào intcirumcnte diferente da discussüo aludidu. Estávamos cu c os nobres companheiros que subscreveram este parecer. na
Comissão do Constituiçilo e Jusliça. A discussão da Lei Orgánica dos
Partidos l'oliticos jC1 não era mais nosso objetivo. Havia, sim. um
h:xto. o Direito Positivo ao qual estamos submetidos, c é à luz dessa
realidade, irremovível naqw:le instante da análise que tivemos que
julgur c uprecíar o projeto de V. Ex•
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará)- V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador José Lindoso?
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA - Ama1onas)- Com praLer.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- Ceará)- Nobre Senador José
Lindoso, V. Ex• discutindo o parecer da douta Comissão do Constituiçrao c Justiça, ucentuou que houve realmente uma preocupação
no sontido de compatibilizar a iniciativa do nobre Senador Luiz
Cavalounte com o texto constitucional em vigor, c frisou aindà que
houve, de fmo, um esforço no sentido de que pudesse ser acolhida
essu proposição. E. o entrave achava~se cxatamentc na vigência desse
dispositivo constitucional, impeditivo do acolhimento da iniciativa
do nobre rcrrl!scntunte de Alagoas. Pt!rguntaria a V. Ex•, que neste
momento exerce a Liderança do seu Partido: se houvesse um
.movimento do Scnudo paru a superação desse entrave, com a canse~
yUcnte modificação constitucional, a Bancada de V. Ex• apoiaria essu iniciutiva'!
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Nus dimen·
sõos da racionulizaçilo de todo processo politico, porque inspirado
nu linhu de atuuçilo do Presidente' Ernesto Geiscl, não só esta cogitada proposi;;ão, mas muitas outras proposições poderão ser apresenta·
das, através de emenda constitucional. Nósjú aqui tivemos opurluni·
dadc de verificar que uma emenda de alto interesse politico, como a
que dispunha sobro a formaçilo ou criaçilo de novos municípios,
proposta por companheiros nossos, impulsionados do maior civismo
c com senso realístico, animados cm dinamizar o processo politicoudministrativo, emenda essa apresentada com a nquiesci:nciu das
lideranças da muis ultu responsabilidade politico-administrativa des·
te Puls, lamentavelmente, nilo mereceu acolhida nu Bancada do Parti·
do de V'. Ex•, nu Câmara dos Depu tu dos. Aquela emenda que dispõe sobre u simplificuçilo da forma pnru u criação dos municipios foi
vetada pelo MDB. Veja V. Ex• que o Governo eu ARENA cumi·

t~
~
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ses de segumnça, na busca da racionalização dos processos, para
criar melhores condições a prol de um aprimoramento da democru·
ciu e isso nem sempr~ó aprovado pela nobre Oposição.
Continuo, pura justificar-me perante o nobre Senador Luiz Cu·
vn\cante.
•
O Sr ..Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- Permite V. Ex• um
aparte?

O .'ir. Lazáro Barboza (MDB- Goiás)- Apenas para esclare·
ccr u V. ~x• que, na projeto de emenda constitucional ontem
submetida uo Congresso Nacional, embora o emínente LJddr Senador Frunco Montara, tenha votado contra apropositura, S. Ex• nilo
fechou questão, tanto que votei u favor,
O SR. Jose LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Efetivamente, V. Ex• vcrilicu, por aí, que há um ritual para uplicaçi\o da
lidelidude partidúriu, c quanto a isso o MDB não tomou nenhuma
providéncia, nessa emenda, pois as suas lideranças jã t~riam se
manifestudo contra. Mas não foi só esse projeto de emenda à
Constituição u que o M DB se opôs.
.
Assim aconteceu com o projeto acertado no Senado para efeito
da convocaçilo de suplente&, que representava uma deferéncia
dentro da muis u\tu preocupação i:tica, aos companheiros que, po;
qualquer motivo, inclusive de enfermidade grave, não tendo condi·
çiies de exerci cio do mundato, precisassem licenciar-se. Para que não
se vcralicassc desfalque nus suas bancadas, a convocação dos suplentes seria possível, utruvi:s de emenda ao texto constitucional E
estrunhum:ntc, o MDB, para não ser incomodado pelos seus su~len:
tcs - assam se colocou o argumento - vetou a possibílidade de
emendur-se a Constituição, dentro da maior preocupação ética e do
maior rigor sob o ponto de vista de convocação. · ·

o SR. Jose LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Assim que
concluir o meu raciocínio, terei o maior prazer cm conceder o aparte
a V. Ex•
Continuo, então, dizendo a S. Ex•: o po\ftico que falou no debu·
te da Lei Orgünica dos Partidos Politicas permanece o mesmo, cons·
ciente e vigilante com relação às prerrogativas, dentro de um sentido
de disciplina mas que não seja, absolutamente, uma ditadura partidtí·
riu. Continuo vigilante e inteiramente devotado à mesma causa do
engrandecimento dos partidos, como instrumento de serviço destu
Nação. Por isso mesmo, no parecer ao projeto de V. Ex• quando fer·
reteamos a discriminação de se atingir. por esse duro principio da
infidelidade, somente os parlamentares, propúnhamos se desse u
iniciativa de apresentar emenda constitucional, redisciplinando u
matéria pura um tratamento conveniente, dentro da altitude que deve ter cm um Parlamento como o nosso.
(fSr. Lázaro Barbozit (MDB ..;."Golais1-·V. Ex• comete uma
Ouço o aparte de V. Ex• ·
injustiça eontru o meu Partido, ao dizer que o MDB vetou a possibíli·
O Sr. Ló•aro Rarboza (MDB- Goiás)- Nobre Senador José Jade de aprovaçi•o de emenda constitucional que viesse permitir a
Lindos''· serei muito rápido; apenas para pedir a V. Ex• que seja conv?e~•çllo dos suplentes. V. Ex• comete uma injustiça flagrante a
mais claro na resposta ao eminente Senador Mauro "Benevides. respeito. Se V. t::x• consultar o projeto de emenda, vai constatar que
V. Ex•. se entendi bem, teria afirmado que não esta mas outras corre- ele tem. tu\vez, muis assinaturas de parlamentares do MDB do que
ções poderiam ser feitas. Pergunto se V. Ex• quis, com isso, dizer do próprio partido de V. Ex•.
que não upenas esta corrcção, como outras, ou não esta mas apenas
O SR. JOSI:: LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agradeço
outras. Isto, nobre Senador, porque entendo ser da maior impmtán· a explição de V. Ex•. Agora, ó preciso que V. Ex• considere que jâ
ciu o projeto de autoria do eminente Senador Luiz Cavalcante. Real· sur7n•mos o "b·u-bu" da utividude parlamentar. V. Ex• sabe que o
mente, não tem sentido jungir os parlamentares à Lei da Fidelidade apotUntento com que V. Ex• honrou o projeto não obriga u decisão
Partidária, deixando os Chefes do Poder Executivo, os Prefeitos do Lide r de V. Ex•.
municipais e os Governadores de Estado totalmente a salvo desse
Continuo, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mostrar
dispositivo.
que, em duas emendas constitucionais, do maior relevo, qual o de
O SR. Jose LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Digo a atender, em condições melhores as administrações do interior com u
V. Ex•, com toda a clareza, que o Governo e o Partido da Maioria farniaçiio de novos municípios não se logrou éxito pelo veto da
estão dispostos ao exume e ao estudo não só desta matéria mas de to· Oposição. O MDB i: contra a criação desses novos municípios, con·
das as que digam respeito ao aprimoramento do processo democrâti· tra, portanto, a racionalização da administração do interior, do gran·
de interior brasileiro.
co.
Com relação aos suplentes, o MDB é contra a convocação de
O Governo tem acolhido e até estimulado de certa fora diversus
suplentes
...
emendas constitucionais, pura fazer u adequação ao processo políti·
co cm evolução que está marcando, nestas ult.ru, a vida politica do
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Golb) - Mas, pelo amor de
Brasil sob a orientaçi1o do Governo Geise\, buscando, em sistema Deus! V. Ex• me permite um aparte?
gradualista a plenitude democrática, como sube V. Ex•
O SR. JOSI:: LINDOSO (ARENA- Amazonas)- ... criando,
LembruVIt, como exemplo frisante dessa disponibilidade do Go·
vernn, do acolhimento, do exume.: sereno dns C(mveniências e da portanto, óbices. invertendo as condições para um projeto claro. En·
disposiçi1o do nosso Partido a esse respeito, o fato de ter sido propos· tão, dentro deste raciocínio, teremos que dizer, a definição de
to, no Congresso Nacional, emenda simplificadora do mecanismo de qualquer posição política du nossa parte, da parte da ARENA, tem
criação dos municlpios e que, depois dos acertos e da e\uboraçuo de de ter u concordúnciu, o apoiamento, u boa·vontude do MDB, c, no
correta redução, roi lamentavelmente vetud" pela liderança do cuso, quem estú rcu!mente lidcrundo as emendas oportunas e cor..
MDB. Signilica isso que, nem sempre aquilo que se dita dentro da rctus, no cuso, repelimos, quem estú voltadO paru o uprímorumento
inspiruçllo muior, visando uo uprimorumento democrático, é possí- do processo politico i:, indiscutivelmente, u Aliança Renovadora
Nucionlll.
vel de ser acolhido por todo o Congresso.
Por isso mesmo, eu aqui lancei u idéia de reformular-se a norma
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - Goiás) - V. Ex• me permite sobr~ inlidclidadc, através de emenda constitucional, dando grnn·
prc.:stur um esclarecimento rúpido'!
de1.a i1qui\o <JUc me parece mesquinho até, pnra que se possa criar,
O SR. Jose LINDOSO (ARENA - Amazonas)- E no jogo dentro de um cli1m1 de disciplina •·responsabilidade, o desenvolvidemocriltico ni•o podemos, hoje, a AR!! NA só, proceder u nenhuma mento purtidiario, sem que isso configure uma ditadura pnrtidúriu.
emenda constituoional: hil sempre de ter um procedimento de
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- Goiás)- V, Ex• me permite
comum.acordo, numamcsmu pcrspcctivu c de certo que esse comum um npurte'!
m.:ordo. cssu me-sma pcrspccliva hú de lrudulir u conveniênciu
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- Amnzonasj- Concedo o
purtiuilria <lU• mio õ sempre a duquclcs que estilo impelidos pela
upurleu v.. l!x.'
responsuhilidml~: Lle Governo.
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-583O Sr. Uzaro Barbozo (MDB - Golb) - Nobre Senador José
Lindoso, V. Ex•, não sei por que razão, insiste numa tecla superada,
uo afirmar que o Movimento Democrático Brasileiro tem, sistcmati·
cu mente, se colocado contra a aprovação de emendas à Constituição,
que viessem ou que venham a dar melhores condições de aprimoramento aos costumes poHticos c às normas da administração pública, V, Ex•, ao usar tais argumentos, comete não apenas uma injustiça contra a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro; esses
argumentos não são, sequer, dignos da vibrante inteligência de
V, Ex• Quando tive oportunidade de apor minha assinatura ao
projeto de .emenda constitucional, permitindo a convocação de
suplentes, não o fiz, nobre Senador, apenas como sinal de apoiamcnto, c tenho certeza de que os nobres Senadores do meu Partido, de
igual maneira os do Partido de V. Ex•, que assim o fizeram, todos tinham preocupação maior: corrigir uma distorção, onrcJjzmcnte,
vigente nu Constituição Federal. De rorma que V, Ex• comete uma
injustiça nagrante c que absolutamente não honra a sua inteligência.
O argumento i: pueril e V, Ex•, tão brilhante que ê, tenho certeza, pode procurar justificar os seus pontos de vista, usando de argumentação mais convincente c em termos mais elevados,
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA - Am1Zonas) - Agradeço
o aparte do nobre Senador do MDB por Goiâs.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla)- Permite-me V, Ex• um
aparte'!
O SR. JOSE LlNDOSO (ARENA - Amazonas) - Permitame complementar a idéia,
Acredito que S. Ex• se sente prorundamcnte constrangido cm,
tecer os comentários que teceu, porque a verdade nunca pode ser conrundida, senão quando se apresenta uma contraprova, 'coin o mesmo teor, e que ela passe, portanto, de categoria de verdade para meiaverdade. Não estamos, absolutamente, inventando nada; estamos no
desdobramento ...
O Sr. Lbaro Barboza (MDB- Gol,s)- Sofismando apenas,
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA - Amazonas) - ... de uma
tese, qual a da disponibilidade do Partido do Governo, para exame,
pura estudo de emendas constitucionais que tenham sentido de seriedade e conseqUentemente acolhê-las, c apontando que, nem sempre, essa é a disposição do MDB. E demonstramos por ratos, não
por hipóteses: cm dois casos, em que as nossas lideranças concertaram, com apoio absoluto das bancadas, as lideranças do MDB vetaram. Esses dois casos são bastante significativos; um, impeditivo
de levar o progresso para o interior, coarctando toda a ação dos
Governos cstad)lais, .relativamente à criação dos municlpios, com
li emenda discutida nestes dias, no Congresso Nacional, e que não lo·
grou uprovuçilo, aquiescência do MDB. Então, o MDB tem que
,assumir u responsabilidade histórica de vetar a possibilidade da
criação de instrumentos de progresso, que são os novos municlpios,
quando o Governo deu condições para criar essas racilidadcs, atra·
vés do apoio de sua Bancada. O MDB tem de arcar com a respon·
subilidade de vetar e marginalizar, totalmente, os suplentes, quando
impossibilitou u votação de emenda elaborada com a maior preo.
cupação ética, com o maior sentido de responsabilidade politica,
qual a que permitiu u convocação dos suplentes p~r!!, '?.. c?"$~c~o
Nacional. Isso nilo é, absolutamente, ncn~uma mvcnçilo, niio .é
pueril, porque é verdade, ó rato histórico, c a r~sponsabilidadc deve
ser definida neste plenário.
Concedo o aparte ao nobre Senador, meu Uder, Ruy Santos,
O Sr, Ruy Santos (ARENA-Bahla) - A propósito do debute
de V, Ex• como o nobre Senador Ldzaro Barbozu, ouvi, cm mais de
uma oportunidade, 11 rcrcrênciu de que houve apoiumcnto à emenda.
Tenho imprcssilo neste meu curso de Direito no Congresso
Nucionnl, que, nnquelus proposições pura que se exige quorum, nilo
hã upoiamento: existe co-rcsponsabilidude,

O Sr. Lázaro Barboza (MDB-Goiás)- Muito bcml V, Ex•
tem razão,
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) - Os signatários de emenda
constitucional, do pri":Jeiro a~ último, todos o.são na constituição da
Comissão de Inquérito, todos também. o são, Verdade que, vez por
outra, vejo emendas constitucionais cm que o subscritor vota' cm
apoiamento, o que é contra o princípio do quorum.
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA-Amazonas) -·Acolho a lição de V, Ex•, que serve a todos nós c que torna mais árdua a posição de tantos do MDB que assinnram.a proposição relativamente à
convocação de suplentes c à criação de novos municlpios.
E concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nas explicações, nas
considerações sobre o projeto de lei que se discute.
Define-se, pcrreitamente a posição da Comissão de ConstituiÇão
c Justiça, neste caso. Esta Comissão, ao se pronunciar pelo projeto,
embora julgando-o politicamente procedente, não tinha como dar
guarida ao mesmo, sob o ponto. de vista da constitucionalidade. Por
isso, o nosso voto, voto_ que nos cusJou, realmente, a convicção da
nossa débil rarmação jurldica, mas a consciõ:ncia do dever cumprido,
que não pode absolutamente fiéar sujeita a problemas de agradar ou
desagradar a quem quer que seja,
Mas, isso não impede que confirmemos todos os nossos pronunciamentos anteriores, cm torno do problema da fidelidade
partidária, nos limites da honradez e da dignidade de todos nós; isso
não impede, absolutamente, que, no plano politico, estejamos inteiramente contra o dispositivo inserido no parâgraro único do artigo
152, ,dispositivo discriminatório, porque atinge com a infidelidade
partidária somente os Congressistas, olvidando todos aqueles que
exercem, no Executivo, cargo de maior relevo,
Essas são as considerações que desejaria razer, Sr. Presidente.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm discussão u matéria.
O Sr. Franco Montoro (MDB- Sio Paulo)- Peço a palavra
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Líder, Senador Franco Montara,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sio Paulo. Sem revi·
sio doondor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O mérito da presente proposição é reconhecido como válido por
todos que se têm ocupado da matéria. A dúvida é relativa à cons·
titucionalidude da medida. Não nos parece que haja o vicio apontado pela maioria dos membros da Comissão de Constituição c Justiça.
Lembro que o parecer não roi aprovado por unanimidade; houve voto vencido ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla)- Apenas um voto venci-

do.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- ,., voto
vencido por razões que me parecem pcrrcitamcntc procedentes,
· A Constituição estabelece a perda do mandato para Senadores,
Deputados c Vereadores, mas nilo o raz de rorma exclusiva, Por
imperativo constitucional, no Senado, na Câmara dos Deputados,
nus "ssembléias Legisla:tivus c nus Câmaras Municipais, pcrdcrâ o
mandato aquele que violar a disciplina partidária. Por esse dispositivo, Sr, Presidente, nilo se .pode concluir que estaria proibida a elaboração de norma de outra hierarquia -uma lei ordinária ou outra
disposição que estendesse os casos de perda de mandato a outras
situuções. Basta mencionar o caso da perda de mandato por crime,
por condcnuçilo. fi por léi ordinária que se definem os crimes c se
estubclecem us penas, Portanto, qualquer lei ordinária que lixe, que
dcfinu determinado crime, que tenha como conseqUência a aplicaçãq
de ~ena uo inrrutor ucurretaril mais uma hipótese de perda de manda-
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to. O capítulo das inelegibilidades, previsto na .Constituição Federal,
V. Ex• puru dar um aparte no meu nobre Llder José Lindoso.
foi também tratado em legislação ordinãrin c, muitas vezes, de for·
Quando me ocorreu upartcar o Senador José Lindosp, jã o sinal
ma. excessiva. Assim, nuo existe nenhum.nrtigo da Constituição Fc·
vermelho diziu que o tempo de S. Ex• estava esgotado. Gostaria
dcrul que proíba no Legislador estabelecer, por lei ordinãria, caso de
ttpcnus d~ dizcrilo meu ,estimado Lldcr que, para mim, o asp,ccto
perda de mttndato. O parecer da Comissão de Constituição Justiça
mais negativo du lei da fidelidade partidãria é este: o cerceamento da
nada diz a respeito. Parece: me, portanto, que não existindo uma nor·
crítica, Sou um homem que gosto de expressar sempre o mcu;ponto
ma que vede expressamente a elaboração do diploma legal, fixando
de vista. Nunca ruço papel de Diana: ficar entre os dois cordões, o
medida cuja justiça é reconhecida por todos, é evidente a injustiça
decorrente da situação de .punir com a perda do mandato a cordão uzul e o cordão vermelho. Sempre faço ns minhas opções em
qualquer terreno, embora às vezes, ati: mesmo inoportunamente,
Deputado, u Senador ou Vereador que mude de Partido, c não esta·
q'uixotescamcntc, porque isso é da minha natureza! En'til:o, o que
belcccr a mesma penalidade pura Governador que faça a mesma coi·
mais importa para mim é o cerceamento da criticai Tanto mais que li
sa. claro que(: muito mais grave essa segunda posição,
opinões de figuras do Governo, dizendo que é salutar, que é dcscjâ·
O nobre Senador Luiz Cavalcante veio, com a sua proposta, ofc·
recer precisamente ,uma sugestão para corrcção do vicio da assimc·
vcl a crítica para o Governo. O nobre Senador José Lindoso também
tria que existe no projeto, na situação atual.
achou procedente u minha idéia de modificação da Lei que disciplina
a fidelidade partidária, achou-a' procedente mas votou contra o meu
Um dos princípios, aliâs fundamentais, cm nossa Constituição
pr9jcto; Então, Senador Franco Montoro, .Stc é um daqueles casos
é o da isonomia: situações iguais, tratamentos iguais. E, ai, nós te·
cm que todos estão de acordo cm teoria, mas são contrârias na prâtimos, precisamente, desigualdade de tratamento para igualdade de
ca. Isto se me afigura à' síntese daquele seu cocstaduano o articulista
situações. E digo mais, se houvesse analogia no caso, seria por moti·
VOS mais fories a fortlorl rotlone, pois, SC CBntcmpln na lei a hipótese
Joelmir Bctting, da Folha de Sio Paulo, que escreveu um livro sobre
Economia, cujo titulo i: o seguinte: "Na prâtica a teoria é outra".
da perda do mandato do Vereador, do Deputado ou Senador, que é
Pois é isto que se dá cm relação à Lei de Fidelidade Partidária: mui•
apenas um legislador, por que não incluir, nesta mesma cominação,
tas estão contra ela em teoria, mas a favor na prática.
o caso do Prefeito ou do Governador que proceder de forma scmc·
lhante1
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo)- Agrade·
Se considerarmos n soma de, poderes que tem um Prefeito ou um
ço o aparte de V. Ex• que vem destacar a importância c a seriedade
Governador, o respeito à vontade popular que se manifesta cm favor
da controvérsia que se trava cm torno dessa matéria. Ela merece real·
de um candidato c o elege Prefeito ou Governador, c compararmos
mente di~cussàcs mais aprofundadas c, nesse sentido, já se
com a eleição de um Deputado, de um Vereador ou Scnadoi,
manifestou o voto do Moviménto Democrático Brasileiro contrário
inegavelmente, haverá maior traição ao eleitorado, na mudança de
• ao Parecer da Comissão de Constituição c Justiça c, portanto, a
Partido, de um Prefeito ou Governador do que na transferência de
favor da constitucionalidade da proposição.
Partido por um Deputado, Vereador ou Senador. Por isso parece·
Levantamos entretanto, preliminarmente, uma questão de
nos que a Comissão de Constituição c Justiça deveria reexaminar a
ordem para solicitar, na forma. do Regimento, que a matéria volte a
matéria, levando em conta os outros aspectos que aqui foram
plenário com a jurisdição integralmente apresentada pelo seu autor,
focalizados.
que inclui não apenas três ou quatro pdrâgrafos de introdução, mas
Sr. Presidente, no debate do assunto o nobre Senador Luiz
expressamente, como disse S. Ex•, o discurso proferido no plenário,
Cavalcante.,.... autor da proposição- fez referência ao discurso que
onde consta abundante documentação jurídica c ~onstitucional, que
apresentou como justificação do seu projeto, onde são invocados os
contêm razões abonadoras da tese defendida pelo autor c sustentada
subsídios trazidos pelo Professor Manocl Ferreira Filho, Professor
nosso momento pelo Movimento Democrático Brasileiro;
de Direito Constitucional e atual vicc-Governador do Estado de São
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!)
Paulo, c que exerceu transitoriamente o Ministério da Justiça; alêm
daqueles oferecidos pelos Senadores Carvalho Pinto, José Lindoso, c
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Sr. Presidente, peço a
dos Deputados Amaral de Souza, Murilo Badaró c uma série de
palavra,
pela ordem.
outras opiniões ligadas à discussão da matéria, sustentando, inclusi·
vc, a sua constitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra,
Em seu projeto, o Senador Luiz Cavalcante fez uma pequena
pela ordem, o Senador Ruy Santos.
justificação, e concluiu:
O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla, Pela ontem.)- lnda·
go se V. Ex•, resolvendo favoravelmente a questão de ordem, vai in·
"Permito-me oferecer, como justificação do projeto, um
terromper a discussão da matéria, porque cu dcsejarià discuti-la, mas
discurso por mim pronunciado, na sessão do Senado, ora
nu o quero antecipar-me nem forçar V. Ex•
incluso."

e

Esse discurso i: parte integrante da justificação do projeto, c não
consta du :natí:ria que acaba de ser distribuída.
Portanto, Sr. Presidente, concluo a defesa do projeto, a contesta·
ção da alegada inconstitucionalidade, com uma qucstuo de ordem:
parece-me que esta matéria que se revela, pelo debate Íravado, capaz
de suscitar discussões mais profundas, de,vcria voltar à Ordem do
Diu, acompanhada do discurso expressamente oferecido comojustili·
caçllo do projeto pelo seu autor.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- Alaaoas)- Permite V, Ex•
um uparte'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo) -Com
pruzer.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- Antes que o Sr.
!'residente se pronuncie pelu' qucstllo de ordem, que V. Ex• levanta,

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esclareço a
V. Ex• que, mesmo que a solução da Presidência seja atender à
questão de ordem, nuo impede que V. Ex•, cm seguida, discuta a ma·
léria, porque aí a questão de ordem se refere mais à parte de votação.
De maneira que, se V. Ex•, cm seguida, .desejar falar para discutir,
concederei a palavra a V. Ex•
Examinando a questão de ordem levantada pelo nobre Senador
Franco Montoro, deseja a Presidência salientar, em primeiro lugar,
que nüo houve omissuo do Senado cm não incluir discurso n que se
refere u justificação do nobre Senador Luiz Cavalcante. S. Ex• apre·
sentou o projeto com uma justificação especial c, no final, declarou:
"Permito-me, enfim, oferecer como justificação o dis·
curso por mim pronunciudo em sessão de ... -não foi com·
plettiduu d,utu- oru inéluso."
O discurso nüo foi incluído. O nobre Senador Luiz Cavalcante
não solicitou ·que se providenciasse a inclusão ASRim, a Presidência

,;
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No cn~anto, tendo cm vi~t;a a importância do assunto c o nosso
desejo de que o Plenário tenha sempre. os maiores esclarecimentos
cm todas as oportunidades, pura discutir éonhcccndo os a1·gumentos
prós c contras não vê u Pre:;idênci~ nenhum inconveniente em que a
matéria seja udi<~da pura que se anexe o discurso do nobre Senador
Luiz Cavalcante, que completará os dados necessários para um julga·
menta cxato c consciente.
'
A Presidência, por esse motivo, aceita a questão de ordem pura
que o processo r.que ainda mais bem justincado sem prejuízo da
discussão. que. no seu entender, não ficará encerrada.

de munduto. Portanto, cstu niio c! uma
titucionnl. Foi esse o meu urgumcnto,

mut~ria,

restritivamente, cons~

O SR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla)- Não. O que diz o
dispositivo constitucional nesse caso, é que a perda de direito pela
condcnaçuo, qualquer que seja o crime. Agora, o crime nuo é .o caso
do individuo, o crime foi o Código Penal quem estabeleceu.
O Sr. Franco Montoro (MDB- Sio Paulo)- Exalo.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla) - Com isso queria
apenas mostrar como às vezes, apesar de ser um pobre médico da
roça, eu me dou à leitura dos dispositivos constitucionais.

Fica, portanto, atendida a questão de ordem do nobre Senador
Franco Montoro,
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos, ainda para
discutir a matéria.

O Sr, Franco Montoro (MDB - Sio Paulo) - V. Ex• é um
ilustre parlamentar, com grande experiência. Mas ai está um caso cm
que u der.nição de um crime traz. como conseqUência, a perda do
nuÍndato, por lei ordinária.

O SR. RUY SANTQS (ARENA - Bahla. Sem re•lsio 4o
orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Paru nlim, a teoria na prática é sempre a mesma, pelo menos no
que toca à questão de r.de\idude partidária.
Muito untes do Dispositivo Constitucional punindo a inndc\idude partidária, sempre procurei ser, rigorosamente', um homem
r.cl i1 orientação partidária. Nunca fui "chapa-branca" nem "chapa· ·
fria" nem outra chupa qualquer.

O SR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla)- Sr, Presidente, cm
tese, estou perfeitamente de acordo com a proposição do nobre Sena·
dor Luiz Cavalcante. Cada um de nós pode apresentar, não só um,
mas dezenas de casos de governadores e prefeitos que foram infíéis
partidariamente. Mas a verdade é que eles r.caram isentos. Este é um
caso- perdoem-me sair pura este terreno- parecido com o flagrante de udultêrio. Nunca ouvi falar cm esposa fazer flagrante de adulté·
rio do murido.
• De maneira que, no caso, parece - respeitando o Poder Legislativo- que a infldclidadc r.cou só pura a mulher que, no caso, seria o
Poder Legislativo - c o homem r.cou livre da infidelidade, - no
cuso, o Poder Executivo.
Assim, Sr, Presidente, cm tese, ucno perfeita a proposição, mas
reconheço, ao contrário do que diz o nobre Senador Franco
Montoro, que há um impe~imento constitucional para, cm projeto
de lei; fazer-se a inclusão dos governadores e dos prefeitos neste
dispositivo.
Entretanto, o nobre Senador Lázaro Barboza perguntou ao
Senador José Lindoso se S. Ex• aceitaria uma emenda constitucional, altcrundo o dispositivo. S. Ex• não ouviu, ou não quis responder. Quero dizer que o meu ponto-de-vista é este, mas se o meu
Partido decidir - c aí entra a fidelidade partidária, que sempre tive
na minha consciónciu - que o dispositivo nilo deve ser tocado,
violando, vu'mos di'ler. assim a minha consciência, não votarei a favor da emenda constitucional, embora achando-a perfeita.
Não entendo, Sr. Presidente, por que governadores e prefeitos
nllo Jicam ta!nbí:m submetidos ao principio da fidelidade partidária,
principulmcnte no bipurtidurismo, em que go~ernadores e prefeitos
- proibidu a aliança partidária - são escolhidos c eleitos pelo seu
Partido, Nllo hí1 ruzüo, assim, para que eles nào estejam tambêm
incluídos naquela pena de inr.dclidade partidária. (Multo bem!
Palmas.)

Lembro-me bem, Sr. Presidente, de que, certa feita, a Bancada
do meu Partido, a saudosa União Dcmocrãtica Nacional, reuniu-se
para decidir sobre uma denúncia contra o então Presidente Getúlio
Vargus.

Na reunião da Bancada, combati a idéia de se apoiar aquela

proposição, porque não me parecia que existissem nu petição quais·
quer elementos que justir.cassem a decretação do lmpeachment do Sr,
Getúlio Vargas. Mas; a maioria decidiu que assim se deveria votar, e,
cm plenário, votei pelo impedimento do Sr, Getúlio Vargas, o que
fez até: com que S. Ex•, que comigo se dava, estranhasse, como amigo
comum, a minha atitude naquela oportunidade.
Sr. Presidente, o nobre Senador Franco Montoro, tentando
mostrar que não há nada na Constituição que proíba esse projeto de
lei, citou u pcrdu de mandato por condenação.
Pelo menos, assim entendi o pronunciamento de S. Ex• Mas,
estú na Constituição:
"Art, 149 ... § 2• - A perda ou a suspensão dos
direitos políticos dur-sc-á por decisão judicial:
c) por motivo de condenação criminal enquanto dura·
rem stus efeitos."
1\ pcrdu se estende nuturulmcnte.

O Sr. Franco Montoro (MDB -Sio Paulo)- Permite V. Ex•
um aparte'?
O SR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla)- Isto é apenas para
mostrar.como estive atento ao discurso de V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Então, há de per·
mitir que eu peça a V. Ex• que esteja atento a todo o discurso e não,
upcnus, u uma parte, Esse é o dispositivo constitucional; agora, quem
vai dcr.nir os crimes? Será a lei ordinária.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - Bahla) Código Penal.

Mas isso í: q

O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo)- Exato, que é lei
ordinúriu.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- Bahla) -Certo,
O Sr. Franco Montoro (MDB- Silo Paulo) - Entuo, por lei
urdinúria, direta ou indirctamcnte, estaremos nxando casos de pordu

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em face da
decisllo du Presidência à questão de ordem levantada pelo nobre
Senador Franco Montoro, a matéria sai da Ordem do Dia, em fase
de discussão, para a complementação referida.
Estilcsgotudu u mutêria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) - Peço a palavra, pela or·
dem. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vra ao nobre Scnudor Ruy Santos,
O SR. RUY SANTOS (ARENA-Bahla. Pela ordem.)- Apc·
nus puru solicitur u V. Ex• que conceda a palavra, cm nome du Li·
dcrunçu dn ARENA, no nobre Senador Joilo Calmon, para falar so·
bre o llin du Rudiodifusilo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra,
por dc\egnçilo du Lidcrnnçu du ARENA, o nobre Scnudor Joilo
Cnlmon.

-586O SR. JOÃ.O CALMON (ARENA- Espírito Santo. Pronuncia
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Diu da Radiodifusi1o, que hoje comemoramos, quuse coincide
com o Io- universúrio da Empresa Brasileira de Telecomunicações.
Congratulando-se com os radiodifusorcs de nosso País. o
Comandante Euclides Quandt de Oliveira, Ministro dus Col]luni- ·
cações, dirigiu-lhes afetuosu mensagem, que terei o privilégio de ler,
neste momento, pura constar nos Anais do Senado Federal:

"i: inegável, ao longo da História, o imporÍante papel
desempenhado pela radiodifusão como o mais poderoso
meio de comunicação criado pelo homem, A sua força de
penetração aliada à instantaneidade na informação dos
acontecimentos gerou um processo capaz de mudar e dcscn- ·
volver hábitos sociais c culturais, numa transformação que
surpreendeu até o próprio homem. Com a radiodifusão, o
mundo entrou na era da integração dos povos pelo
conhecimento mútuo dos respectivos costumes, da ciência,
da arte e da cultura.
N'o Brasil, começando timidamente cm 1923, a radiodifusão se apresenta, hoje, com altos padrões. técnicos
equivalentes aos mais modernos existentes em todo mundo.
O rádio - com 52 anos - c a televisão - com 25 contribuíram, de forma decisiva, para a integração do Pais c
continuam cada vez mais, prestando relevantes serviços.
E: oportuno reconhecer-se que as concessionárias e
permissionárias têm procurado corresponder aos propósitos
do Ministério das Comunicações para a união de esforços
visando tornar a radiodifusão, cfetivamcntc, um elemento de
vanguarda na conjuntura nacional e ativa participante do
desenvolvimento do País,
Portanto, é com justo júbilo que todos nós devemos
comemorar o "Dia da Radiodifusão".
Ao apresentar os calorosos cumprimentos do Ministério
das Comunicações, desejo transmitir a cada um dos
radiodifusores brasileiros o nosso reconhecimento pelos serviços prestados e a certeza de que não serão poupados esforços
para que, cada vez mais, a radiodifusão se afirme e se consolide na posição de destaque que lhe é devida no concerto
mundial."
O titular da Pasta das Comunicações desempenhou um papel da
maior relevância na implantação da EM BRA TEL, quando exerceu,
no Governo Castello Branco, a presidênci~ do Conselho Nacional de
Telecomunicações. Hoje, à frente do Ministério das Comunicações,
esse admirável servidor deste Pais imprime um extraordinário
dinamismo à sua gestão, ao mesmo tempo em que inspira integral
confiançà a todos os concessionários e permissionários. ·
O Senado Federal já aprovou a inserção cm seus Anais do
discurso do eminente Presidente Ernesto Geiscl, por ocasião da
inauguração da segunda antena brasileira para comunicações viu
satélite, cuja primeira recepção foi uma expressiva mensagem de Sua
Santidade o Papa Paulo VI.
:' ( ,:::'·---···
.
Hoje, tenho a honra de completar esse painel de homenagens ao
W aniversário da EMBRATEL reproduzindo u seguir os discursos
proferidos naquela o.portunidadc pelo Comandante Euclides Quandt
de Oliveira, Ministro das Comunicações c pelo Presidente du
EMBRA 'fEL, Coronel Ha roido Corrêa de Matos,
/JOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOiiO
CALMON EM SEU DISCURSO:

Discurso do Ministro Quandt
"A data de hoje é bastante ·significativa para a história
das telecomunicações do Brasil, pois há lO unos passados, cm
umu simples sulu nu Procuradoria-Geral da Fazenda, no Rio
de Janeiro, era assinada uma escritura pública, a de cóns-

tituiçiio da Empresn Brnsilcira de Tclecomunicaçõ~< EMBRATEL.
Esse ato, simples cm seu formalismo, ao qual compareceram apenas alguns interessados pelas nossas comunicações,
coroava os esforços de um grupo de idealistas que, inconformados com a situação existente, lutavam, há ànos, para que o
setor fosse dotudo de uma orguniz.açiio adequadu às necessidades do País,
Dentro du nova estrutul'll, constante do Código Brasilci.
ro de Telecomunicações sancionado cm 1962, fora autorizada a constituição da EM BRA TEL.
No entanto, somente após a Revolução de·f964, foram
postas em vigor as medidas efctivas, para que aquela autorização se transformusse cm realidade, finalmente concretizada, e que hoje orgulhosamente comemoramos.
O quadro das telecomunicações, até então existente no
Brasil, não era nada promissor,
As comunicuções internacionais eram realizadas por cmpresas estrangeiras, Co,pl serviço de qualidade ·inadequada,
sendo que u sua receita, bastante elevada cm relação aos demais serviços, em nada contribula para o melhoramento da
rede local. Da mesma forma, a ·quase totalidade dos serviços
interurbanos, em especial os de mais longa distância, eram
insatisfatórios, .tanto em qualidade como em quantidade, c
operados por empresas também estrangeiras, que não se interessavam ou niio tinham condições de implantar redes apropriadas às dimensões e economia do Pais.
As tarifas eram elevadas c o serviço deixava muito a
deseju.r.
Essa situação constituiu-se num panorama verdadeiramente desalentador, que conjugado ao precário c insuficiente
serviço telefônico urbano, acarretava, numa conseqUência
lógica e insofismável, a absoluta falta de confiança do públi·
co nas empresas de telecomunicações do nosso Pais, A par
desses problemas c provavelmente como conseqUência de
uma comparação com outros países mais. adiantados, duas
correntes de opinião também· se faziam presentes. no cenário,
umbus discordando da decisão de criar a EMBRATEL. Uma
delas afirmava que a criação de uma empresa pública não se·
ria solução aceitável, em face. da calamitosa situação cm que
se encontravam naquela época as entidades da administração
indiretu. Seria mais uma empresa ineficiente é deficitllria, di·
zium eles, incapaz de atingir o resultado que dela se esperava,
Outra corrente de opinião ia mais longe c, considerando
também a difícil situação financeira do País, sustentava que a
falta de recursos e experiência não assegurava condições de
sucesso a uma empresa brasileira. Assim, ~pinavam que devíamos tentar uma solução, através de concc.,ão a uma cmpresa estrangeira de renome internacional c comprovada capacidade no.rumo.
A visão lúcida do Presidente Castcllo Branco, assessorado por Vossa Excelência, Sr. Presidente Ernesto Gciscl, que,
"'' êpocu -'-•pÍ:rmiia-rilc aqui. dj~er - cxe.rcia de fato, as atri- •
buiçilos de um Ministro dus Comunicações, não dêil'güiiiida
u esse pessimismo, e, em boa hora, determinou que se realizasse u constituiçilo da EM BRATEL, com todas as atribuições que lhe estuvum previstas cm lei.
Assim, foi criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações. Para transformá-la, de uma simples escritura, em um organismo vivo e atuante, forum convocados alguns especialistas que se lançaram de corpo c alma a essa tarefa de grande
magnitude. A todos eles, desbravadores indômitos de caminhos desconhecidos, urquitetos de novos modelos pura u estrutura dus telecomunicações do Brasil, u nossa mais sincera
cjusta homenagem,
A tarefa que lhes fora confiada, untes de mais nudu, cru
um desafio às suas próprias capacidades,
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-587No entanto. gruçus a seus esforços, inteligência, obstina·
ção c à <onstantc vontade de rcali>.ar c vencer, foi passivei
atingirmos, no curto espaço de tempo compreendido entre os
unos de 1965 a 1972, as metas almejadas, reconhecidamente
difíceis de serem executadas e que, mesmo na previsão dos
mais olimistas, só seriam possíveis a longo prazo,
Como conseqUência, já no ano de 1972, o Brasil estava
com suas unidades federativas interligadas por um eficiente
sistema interurbano, u discagem dircta à distância, o agora
conhecido DDD, passando assim a ser uma realidade o que,
há tão pouco tempo, era apenas uma noticia.
Hoje, quando a EMBRATEL prossegue firmemente no
propósito de unir os mosaicos do nosso arquipélago territo·
rial, reduzindo distâncias, aproximando a nossa gente c lhes
dando uma nova consciência, mostra também ao mundo o
muito de que somos capazes.
Assim, Senhor Presidente Ernesto Gciscl.• peço vênia a
Vossa Excelência para, neste momento, saudar a
EM BRA TEL, e o faço primeiramente, pelo respeito que nos
merecem, aos pioneiros das pdmciras diretorias e primeiros
quadros que tornaram tudo isso possível.
Saúdo tamb~m aos que participaram dos trabalhos pos·
teriores e que, prosseguindo no exercício honrado de seu mister profícuo,· conseguiram conduzir com o mesmo ímpeto a
nobre missão de fazer o nosso País comunicar-se cada vez

mais.
Não poderia também deixar de, neste momento, prestar
uma justa homenagem a dois valorosos companheiros, que
não estão mais no nosso convívio - Pedro Leon Bastide
Schnncidcr c Hélio Gomes do Amaral- pois, com esforço e
dedicação, desinteressados, colaborara11.1 efetivamente para
que a EMBRATEL fosse constituída.
Senhor rrosidente da República, se, outrora, nu fase he·
róicu da implamução du·EMBRATEL;Vossa Excelência oferc.:cu todo o upoio possível para que a EM BRATEL se to r·
nasse uma realidade concreta, agora, com sua presença que
muito nos estimula, honra c prestigia o setor das Comunica·
~õcs, l.!lllllpurt.:c!!ndo no dia de hoje a este significativo evento,
11clo Ministério das Comunicações, pela EMBRATEL, pelas
Tclccomunicaçõc:s, o nosso mais sincero muito obrigado,"
Fala de Corrêa de Matos
Em seu pronunciamento, Haroldo Corré:a de Matos referiu-se à
evolução das telecomunicações no País, declarando que, "partindo
absolutamente do·'nada, em 1965, a EM BRA TEL conseguiu, dois
anos depois, iniciar a implantação do sistema nacional de telecomunicações, aí compreendidos os troncos interurbanos, aos quais
seriam ligadas todas as empresas estaduais. Cinco anos depois,
concluiu esse trabalho e, até 1980, terá sextuplicado ossu cupu.:idadc
inicial, atingida apenas hú três anos". Corré:a de Matos acrescentou
que há uma semana foi submetido à TELEBRÀS, o plano de trabalho da EMBRATEL, para o período 1976-1980, onde, ao longo de
quase 100 páginas, cm planilhus especiais, estão projetadas, item por
item, as expansões previstas de 'cada um dos serviços implantados ou
a implantar no período. "Além de todos os dados estatísticos, que
revelam uma triplicação média em todas as capacidades tttuuis, a
grundezu do pluno pode ser medida pelo volume de 12 bilhões de
cruzeiros que calculamos pura operação, manutenção c umpliaçiio
do sistema no próximo qUinqUénio,
Além de descrever, pormenorizadamente, todo o crescimento
calculado pura seus serviços, entre 1976 c 1980, a EMBRATEL reve·
lu om seu pluno de trabalho a implantação de novus redes nacionais,
tais como u de trnnsmissilo de dados (RNTD), cabos couxiais (que
permitem trunsmissões de TV) e estações costeiras (comunicações

tcrru-mur-tcrru),

ul~m

de serviços mais sofisticados, entre os quais o

DDI (Discagem Dirotu lntcrnucionul) e o uluguel permanente de

canais telcfõnicos internacionais exclusivos, ou hot Une (telefone
vermelho),
A rede nacional de transmissão dé dados começará a 'ser
implantada já no próximo ano, cm carátcr experimental. A primeira
rota será entre o Rio c Silo Paulo, c operará inicialmente com 120 terminais ligados às centrais TDM, càpazes de transmitir -· via
microondas- mensagens de computador pura computador a longa
distância, cm cinco velocidades diferentes (bits por segundo). Em
1980, a rede terá 1.270 terminais operando comercialmente. '
O sistema nacional de cabos coaxiais também ligará, numa
primeira etapa, o Rio e São Paulo. Os cubos coaxiais silo condutores
de grande capacidade e avanço técnico. Ao contrário dos cabos
comuns tém condições de transmitir sinais de TV, criando uma
segunda opção para esse tipo de tráfego, hoje só escoados por
microondas em visibilidade ou satélites,
/\entrada cm operação da antena Tanguá 11, confirmou Hurol·
do Corrêu, embora utilizando a mesma estação que opera Tanguá I,
em ltaboraí, exigiu ampliações significativa> de eqtllpamentos,
inclusive na central internacional do Rio e no termin:d r'1di•' da
EMBRATEL. Com a montagem e a aquisição da antena foram
gastos cerca de 25 milhõe~ de cruzeiros c: outros Llil•l ~·"'' 1:,·:•1 ·~ .: ··.~·..ontos multiplc:x, necessários'à expansão dos mdos terrestres decorrcn·
tcs do funcionamento TDE Tanguá 11. A nova antena tem 32 metros
de diúmetro (parábola), 271toneladas de peso e mais de 30 metro• de
altura. Sua base, do tipo ''Well and Track", permite-lhe g~rar sobre
seu próprio eixo, para melhor sintonização dos sinais do satélite.
Esse processo í: todo controlado por computadores. Sob a base da
antena funcionam equipamentos de recepção c transmissão dos
sinais, que são controlados pela sala central, na estação terrena.
O tempo de construção foi de um uno e o material fornecido
pela ltpace, enquanto os testes, montagens e obras de apoio, foram
feitos no Brasil. A antena tem dois transmissores com potência total
de 6 kw e nove cadeias de transmissão, sendo duas de TV e uma de reserva. Para recepção existem nove cadeiasde tráfego internacional.
duas pura tráfego nacional, duas para TV e duas de rcsem:.
Com a segunda antena operando, a EMBRA TEL pode iniciar,
através do satélite '"Majo Pnth", as transmissões regulares de TV.
para Manaus e Boa Vista, integrani:lo plenamente e>~a' capitai> ao
sistema nacional de' telecomunicações. O uso de um Só)tólitc para a
integração da Amazônia se faz necessário, já que a e"cnsão das
rotas terrestres de microondas àquela regiilo não permite. até ugorJ,
o escoamento de sinais de televisão.
Antes do fim do ano, pela mesma via, estará sendo coberta a
cidade de Cuiabá, e em 1976 também Marabá, na Serra dos Curujús.
Ao tomar essas decisões, a EM BRATEL colocou o Brasil como
único País do mundo u usur Sitt~lite internacional ~m suas comunu::t~õos dumésticus, o que bem dimensiona, segundo Corréu de Matos.
"a importãudu dada pelo Governo à integração da Amazônia".
Encerrando sua exposição, disse o presidente da ~~·IBRATI::L
que, "através dos centros d~ TV da EMBR/\TEL. ho,;c cm número
de 27, í: distribuída a recepção c geração de imagens locais
qualquer parte do Pais ou do mundo. Esses centros têm equipamentos
para controle de qualidade de imagem c som dos mais sofisticados
do mundo. Hoje o alcance da rede nacional de televisão é medido
pelo número de canais dedicados exclusiva.mcnte às transmissões,
multiplicados pela distância em quilõmetros cobertos",
"Assim é que hoje temos 22 milhões de canaisjquililmctro• pura
trunsmissilo exclusiva de TV. Em 1980, esse número passará para 43
milhões de canaisjquilômctros, com 54 centros de operação", Em
1980, esse número deverá chegar aos 6,.2 milhões de minutos, ou mttis
de 430 dias ininterrupto>. (Evidentemente o resultado obtido e soma
do número de minutos consumidos cm transmissilo direta por cada
cmissorn comercial. Assim é que um mesmo jogo de. futebol (90
minutos) trnnsmitido puru duas cstnções é considerado como IBO
minutos de transmissão).
Nu itreu internucionul, todo o tr6fcgo de TV é recebido e truns·
mitido através das duns nntenus parabólicas da estaçilo terrena de
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-588Tungui1, cm ltuboraí, no Estudo do Rio, Essas antenas rastr<i;:m os
suti:lit.:s lntclsat IV·F·J e lntclsut IV·F·7, que cobrem diretnmcnte
t<Jdil a n::gir1o do Atlântico (purtc du Áfricu, Europu, t\m~n.,;;., llv S.ul
c A méricu do Norte) e, indiretamc:nte, cm conexões com outros satí:1ites do sistema Intclsat ou meios terrestres, todo o resto do mundo
Através de Tanguú I c Tunguá 11 serão transmitidos, este uno,
1.440 minutos de imagons do Brasil para o exterior (pcqu~nu queda
com relação a 1974) e recebidos 7.200 minutos (quase 50 por cento n
menos que no ano passado), ainda em 75. Até 1980, esses números
ser:io 3.580 c 13.440 minutos, respectivamente.
O'Ministro das Comunicações, Euclides Quandt, informou, cm
Tunguil, que em meados de outubro encaminhará ao Presidente
Ernesto Geisel os estudos finais do projeto de construção do primei·
ro satélite brasileiro. O custo serú em tórno de 164 milhões de cru1.ci·
ros, mas nele estão incluídos os transportes. instalação c outro;
equipamentos pura lhe dar funcionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra
ao nobre Senador José: Sarney,
O SR. JOS~ SARNEY (ARENA-Maranhilo. Pronuncia o
Mgulnte discurso. Sem rnlsilo do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

Estou ocupando a atenção do Senado, nesta tarde, pura cumprir
um dever de consciência, dever esse que me tem feito, em todos os
anos em que tenho, exercido o mandato de Senador, pelo Estado do
Maranhão, nesta Casa, no dia 20 de setembro, anivcrsârio do nascirnento do ex-Presidente Humberto de Alencar Castello Branco,
fuzer perante a Casa o registro dessa data para que permanentemente
se possa lembrar, sobretudo aos moços, o exemplo extraordinârio de
estadista que o Marechal Humberto de Alencar Custello Branco
deixou ao povo brasileiro não na marca das suas obras, mas dos seus
exemplos, das suas idéias c da sua visão desta Pátria. E o tenho feito
sempre relembrando palavras suas, deixando nos anais da Casa, vivamente, o seu pensamento, para que constantemente ele possa inspirar não somente a nossa atividade parlamentar, como tambérn Iom·
brar a rnemória do que ele representou para o Brasil.
Infelizmente, no diu 20 de setembro, aqui não estava, estava no

exterior. Mas regressando ao nosso País, hoj~. ao primeiro dia em
que compareço ao plenário do Senado, venho cumprir ou pagar para
comigo mesmo esta dívida, que assumi e. que tenho cumprido em
todos os anos em que tenho exercido o meu mandato.
Este ano é um ano, sobretudo, muito importante pura a memó·
ria do Marechal Castello Branco, é o ano cm que foi publicado o
livro extraordinário - sobre o qual já tive oportunidade de me
pronunciar nesta Casa- do escritor Luiz Viana, que, além dos seus
mé:ritos literários, de historiador, de analista dos fatos, fez deste
livro, também, uma contribuição' extraordinãria à história politica
brasileira, porque ele é: o primeiro documentârio efetivo de como se
tornam as decisões no Brasil.
A tomada de decisões é, hoje, um tema importante dos
Institutos de Ciõncias Políticas para que se possa saber como se originam as decisões, como elas são formadas, que influência elas sofrem, quais os rios, os afluentes que levam ao leito principal daquele
nto linal que é uma decisão pública,
Estuda-se, hoje, isto, profundamente, em todas as universi·
dudes. E o livro do escritor Luil Viana tem também esse mérito de
ser um documentário importantlssirno, o primeiro documentârio em
quo realmente se pode sentir como se tomam as decisões em nosso
Pais.
ll bom tnmbé:m que se diga que depois do livro do escritor Luiz
Viana, o professor e cientista politico Alexandre de Burros acaba de
publicar também uma importante monogralia, fazendo o estudo de
como foram tomadas ns decisiles do PISe do Fundo de Garantiu do
Trnbulhndor.

O Sr. Lulz Viana (ARENA-Bahla)- Renlmente, í: um livro da
maior importünciu.

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA-Maranhilo) - Muito
obrigado a V, Ex•, que vem abonar com sua autoridade o conc!'ito
que acabo de cxpender sobre o livro do Professor Alexandre de
Barros.

Mas, Sr. Presidente, como dizia da maneira como tenho feito,
acabando o registro do motivo destas minhas palavras, vou deixar
consignado nos Anuis desta Casú o depoimento de Oswu.ldo
Trigueiro, que estú no livro do escritor Luiz Viana, sobre Casto! lo
Bn111co: no qual ele diz:
"Castello Branco chegou ii Presidência após longo tirocínio de funções militares, nas quais sempre se distinguiu pela
v01:uçào do comando. Mas,, a sua transposição para a chefia
civil. no posto que a Revolução lhe confiou, operou-se sem
dificuldade ou desajustumenlo sensível. A verdade í: que no
exercício do governo - enfrentando problemas agudos, to·
mando decisões corajosas, tratando, de manhã à noite, com
senadores, deputados e homens de partido - ele revelou,
inesperadamente, uma singular capacidade politica,"

O outro depoimento i: do então Coronel, hoje General Meira
Muto.:
"Ele representou um baluarte invencível contra todos os
radic'!lismos e exageros dos grupos revolucionãrios,
Compreendia ele a Revolução institucionali~ada nos Atos
Instituciónais, iuis Constituições e nas Leis. Não admitia soiu·
çiies fora das regras do jogo legal. Contra isso se insurgiram
alguns grupos, mas forarn sempre derrotados pela firmeza da
posi<;ão presidencial. A disputa entre o radicalismo e a mo·
deração faz parte da história de todas as revoluções que o
mundo jú conheceu e não podia faltar à nossa. Enca,nando
us origens e os compromissos democráticos de nossa Revolu·
çào, buscou o Presidente a autenticidade revolucionária na lu·
ta pela preservação dessas origens e compromissos. A sua lu·
ta foi tremenda na busca da conciliação dos dois princípios
que nenhum outro seria capá~ de conciliar: democracia e
revolução. As mais difíceis e agudas crises da Revolução, no
seu primeiro ano, resultaram da convicção missionária do
Presidente Castello Branco de que era necessário encontrar
sempre o caminho dessa conciliação. Isso irritava os
radicais."
O Sr. Luiz Viana (ARENA-Bahia) - Antes de V, Ex• ter·
minar. eu pediria licença para um breve aparte, não apenas para me
solidari~ar com as palavras tüo justas, e tiio oportunas de V. Ex•
mas, também, para agradecer as referências excessivamente genero·
sas que fez a respeito do meu trabalho.
O SR. JOS~ SARNEY (ARENA-Maranhão)- Muito obriga·
do, Senador Luiz Viana, as referências ao trabalho de V. Ex• jamais
serão generosas, serão sempre: merecidas.
O Sr. •José Esteves (ARENA-Amazonas)- Permite V. Ex• um
nparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA-Maranhão) -Com muita
honru, Senudor.
O Sr. José Esteves (ARENA-Amazonas)- Senador José Surney, como c1e costume, ouço com muito encantamento o discurso de
V. Ex• Especialmente qur.ndo se·refere ao saudoso Presidente Hum·
herto de Alencar Castello Brunco, de quem sempre fui um grande ad·
mirudor. Quero associar· me às rnanifcstuções de V.' Ex• que, num
ato de justiça, com a sua vibrante palavra, com seu vibrante verbo,
dá u cstu Cnsu um testemunho de reconhecimento, que deve ser o
pensamento de todos os brasileiros bem intencionados. Muito
obrigado u V. Ex•
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do, Senador José Esteves.
Sr. Presidente, paru finalizar, desejo repetir as paluvras do Presi·
dente Castcllo Branco, quando deixava o Governo da República.

i·.

'

.. Entendo sim, c o declaro ncstu hora solene, que as cspe·
runçus do povo brasileiro se orientem no sentido de um dcscn ..
volvimcnlo continuo, buscado, fundnmentulmcntc, n'o cs..
forço c nu capacidade nacionais. Entendo que nossas von·
tudcs exigem que nào enganemos o povo com falsas miragens
pura esconder amargas decepções, pois nenhum sacriflcio
scrú insuporti1vel pah.,.Q.povo se o verdadeiro objetivo for a
nossa independência como Nação.
Não quis nem usei o poder como instrumento de prcpo·
tênciu. Não quis nem usei o poder para a glória pessoal ou a
vaidade dos fúccis aplausos. Dele nunca me servi. Usci·o,
sim, para salvar as instituições, defender o princípio da autoridade, extinguir privilégios, corrigir as vacilações do passado
c plantar com paciência as sementes que farão a grandeza do
futuro. Usei·o pura enriquecer o País, preparando·o para rca·
lizar a felicidade das gerações de amanhã. Usei·o para adver.
tir a Nação contra a demagogia, alertá·la contra o desen·
volvimcnto inflacionista, preveni·la das suas responsabili·
dados, pois somente assim o Brasil será suficientemente forte
c lúcido para construir a democracia, alcançar o progresso e
preservar a independência. E se não me foi penoso fazi:·lo',
pois jamuis é penoso cumprirmos o nosso dever, a verdade é
nunca faltarem os que insistem em preferir sacrificar a scgu.
rança do futuro cm troca de efêmeras vantagens do presente,
bem como os que põem as ambições pessoais acima dos in·
!cresses da Pátria. De uns e outros desejo esquecer·mc. Pois a
única lembrança que conservarei para sempre é a do extraordinário povo, que nu sua generosidade c no seu patriotismo,
compreensivo face aos sacrifícios e forte nos sofrinicntos, aju ..
dou·me u trabalhar com lealdade e com honra para que o
Brusil não demore cm ser u grande Nação almejada por todos
nós.'"
Sr. Presidente:, assim, repetindo estas palavras, mais uma vez, rc·
lembrou memória do Presidente Castcllo Branco, e peço a Deus que
me conserve com vida para sempre ruzi:·lo p,crante esta Casa,
porque, assim, estou servindo à memória de um dos grandes brusi·
loiros. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evehísio Vieira.

A cstrutégiu industrial consagra, de resto, como ponto signin.
cativo. u
"Atenuação dos desníveis regionais de desenvolvimento
industrial, evitando·se a continuação da tendência à
concentração da atividude industrial cm uma única ârea
metropolitana. Dar·s'e·á estimulo a ,um melhor equilíbrio no
triângulo São Paulo-Rio-Belo Horizonte, c aos pólos
industriais no Sul e no Nordeste, procurando·sc compatibili·
zar os movimentos de descentralização com a preservação de
escalas de produção económica c de economias de aglomera·
çào."
A conseqUência da estratégia de dcscentrulizuçuo é expli·
citada em duas linhas principais de atuução assim resumidas:
I• os critérios de julgamento, para efeito de concessão
de incentivos do Conselho de Desenvolvimento Industrial,
financiamentos do BNDE e outros estímulos oficiais a proje·
tos industriais, considerarão expressamente o objetivo da
desconcentração;
2• complexos industriais de caráter re&ional serão
formados, aproveitando economias de escala c de aglomera·
ção e garantindo·se o funcionamento articulado de grandes,
médias c pequenas indústrias. Em nível operacional, a politi·
cu de desenvolvimento industrial se orienta por cinco pontos:
"I • ampliação da produção nacional de bens de capital
cm setores de maior densidade tecnológica, de acordo com as
dimensões do mercado interno e com as condicionantes de
economicidades,
2• desenvolvimento das indústrias básicas, .produtores
de insumos industriais pura os ramos
de produção
secundária;
3•· apoio à continua modernização dos setores tradicio·
nais e fortalecimento da empresa nacional, sobretudo as de
pequeno e médio porte:
4• estímulo às indústrias de comprovada capacidade
de exportação ou de segura penetração em mercados cxter·
nos;
s• . apoio à descentralização industrial."
Lê·se em documento oficial do COI:
"A produção de fertilizantes cstã tendo tratamento
prioritário em face da sua importância na estratégia giobal
de apoio à agricultura ..• para uma demanda de· cerca de 4
milhões de toneladas de NPK em 1980 apenas 30% estariam
atendidas pela produção nacional ... "
E no 11 PND se constata o "i'rograma do Carvão
orient'ldo no sentido de expansão e modernização da produ·
ção, incluindo: pesquisas para utilização do carvão como
mutéria·prima, para elaboração de produtos industrializa·
dos, inclusive gasolina e amónia: utilização dos subprodutos
do beneficiamento das minas pura produção de ácido·sulfúri·
co li: de rerrro."

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- Santa Catarina. Pronun·
ela o seguinte discurso, Sem re•lsio do orador,)- .Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Industrialmente, o Brasil tem progredido, tem apresentado Jndi·
ccs de progresso'/ Respondemos afirmativamente. Dolorosamente,
este progresso ocorre em poucos Estudos brasileiros: na sua grande
muioriu, o descompasso torna-se cada vez mais flagrante.
O 11 l'hmo Nacional de Desenvolvimento, tão elogiado, pre·
conizu u intenção do Governo
corrigir esses desníveis. E aprovei·
tu riu, como enunciado do 'meu pronunêiumcnto nesta tarde, destucur
tópicos dessas intenções, em que o Senhor Presidente da República
deseja que nosso País seja:
I~' suciulmentcjusto:
~"
2~' economicamente harmônico;
J• polilicumenlc equilibrado; realizando, através desta tríplice
CUilliUÍslu, o grunde pcrmuncntc du lntegruçào Nucionul. Coerente
cum os postulados assim expressos, a Lei que udotou o II PND
eXprime:

São as intenções do Governo Federal, ·que não se ti:m traduzi·
do numa ução cfctiva, no sentido de se corrigir os desníveis das re·
giões brusilciras. Temos, em nosso País, riquezas naturais abundan·
tcs, no Sul, no Ccntro·Ocstc, no Nordeste, no Norte, bem assim re·
cursos humanos extraordinários. Mas o Governo não tem sido hfl.
bil, capaz, não agindo com sabedoria no estabelecimento de uma
política econômica em prol do desenvolvimento harmónico deste
Pu is.
Assim, e~tumos constantemente u escutar c ouvir, o clamor
daqueles que interpretam o povo nesta Casa. Ainda ontem, o Sena·
dor Luiz Viana, em longo c aprofundado pronunciamento, tecia crlti·
cus cuildentes 1 enérgicas, uo Governo Federal.

"Tornur·sc·ilomais relevantes, por outro lado, a politica
de dcsconccntra<;ilo industriul, visando ao fortalccil"ento de
novos pólos c de del'esu do consumidor .. ,"

Nós, de Santa Catarina, fazemos coro com aqueles que tecla·
n111111 unte esta falta de tllençilo, de uma pqlílica ccooômica que possa
redimir estes Estudos que u cudu dia se vilo distanciando doquelcs

cm
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de recursos humanos mugnfr.cos c tem provado a sua iniciativa particulur e a sua capacidade, com uma equipe empresarial de primeira
linha e trabalhadores excelentes. Apesar de pequeno territorialmente, abriga riquezas naturais, que podem ser transformadas em
bens úteis não só aos brasileiros, como aos povos de outras nações,
Temos o curvilo mineral, cujo aproveitamento, no longo dos anos,
vem sendo apenas como fonte de energia, quando lhe podcrfamos
extrair uma série de subprodutos de consumo interno para exportálos. li um elenco extraordinário, Hfl outras riquezas cm Santa Catarina, mas, infelizmente, o nosso Estado nilo tem merecido atenção
maior do Poder Público central.
Agora, os cutarinenscs, através das suas vãrias forças vivas, se
movimentam, no sentido de conscicntizar o Governo Federal para a
exploração do carvão em todas as suas potencialidades, Silo as forças
politicas, unindo as lideranças da Aliança Renovadora Nacional c
do Movimento Democrático Brasileiro, o Governo, os cmpresflrios,
os homens dos veículos de comunicação social, enfim, todas as for·
çus de representação, todas as forças vivas de Santa Catarina que,
uníssonas, vão tentar sensibilizar o Governo Federal para a exploração de umu parte de suas riquezas naturais.
O Sr. Vll'JOIO Tivora (ARENA- Cear6)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) Ouvirei, com a maior atenção, dentro cic instantes, o aparte de
V. Ex•
Há dias, ainda, estivemos integrando um grupo de parlamentares, juntamente com o Sr. Ministro das Minas e Energia, ocasião em
que lhe entregamos um documento reivindicatório, uma explanação
das potencialidades do carvão, apresentando fatores outros de

convicção no sentido de que o Governo central volte as suas atenções
pura o Estudo de Santa Catarina. Após ouvirmos o eminente Senador Virgilio Tâvora, levaremos no conhecimento da Casa o teor desse importante documento, para, então, formularmos as nossas pró·
prius conclusões, buscando o debate do assunto e, também, o apoio
dos Srs. Senadores às reivindicações do Estado de Santa Catarina.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Virgllio Tâvora.
O Sr. VlraRio T4vora (ARENA- Cear')- Nobre Senador, po·
deriamos resumir o nosso aparte, de maneira que nilo privâsscmos o
Plenário do prazer de ouvir V. Ex•, cm poucos minutos. Primeiro,
Sr. Senador, o progresso que se espalha desigualmente por todo o
Brasil, vindo de longe, demanda, também, muito tempo para que
atinjamos, cm igualdade c intensidade, regiões menos desenvolvidas
com os beneficios dele advindos. Segundo, por coincidência, cm pro·
nunciumento que esperamos fazer num dia em que o Plenârio esteja
mais concorrido, teremos o ensejo c jfl o prometemos ao nobre Sena·
dor Luiz Cavalcante - de mostrar os delineamentos gerais da polf·
tica energética brasileira, e, dentro dela, verâ V, Ex• como, cm traba·
lhundo em siléncio como os mineiros, aliãs contra a opiniilo do Vice·
Líder que acha que deveria haver maior publicidade no bom sentido,
u respeito, o Governo Federal fOnsidcra just~mcntc um dos mais
importantes pontos do seu plano, o aproveitamento integral do
carvão, principalmente o da terra d~ V. Ex•, seja na sua utilização
em muior escala nu siderurgia, seja como elemento bãsico para car·
boqufmica, inclusive, como uma das fontes de sucedâneo do ouro
negro que nos falta. Era esta pequena achega que queria dar ao dis·
curso de V, Ex• Se não concordamos com ele, cm alguns pontos, no
geral, naquilo que é de reivindicação a um Estado merecedor do
apoio do Governo, como o de V.' Ex•, pela operosidade dos filhos
que tem, estamos praticamente de acordo, e, pelo que enunciamos a
V, Ex•, hú pouco, verú que, realmente, algo do que V. Ex• tanto
ciuma estú, nilo em intenções, mas já a meio-caminho pura a sua
execuçuo.
·"'a instuluçilo do pólo carboqufmico no Pais, prin·
cipulmcntc nu região Sul, i: uma idéia que vem sendo co·

gitudu hú bustunte tempo pelus autoridades do Ministério das

Minas c Energia e cujo primeiro passo foi dado com a criação
dai CC -Indústria Curboquímica Catnrincnsc ..."
O Sr. VIramo T4vora (ARENA - Cearll.) - Muito tlmida,
aliás,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- Santa Catarina,)
-"'Por sua vez, os técnicos do Conselho Nacionnl de Petróleo continuam estudando vários processos alemães de
guscincaçào de carvão de baixo teor calorifico com o objetivo
de produzir no Pais sucedâneos de petróleo através do carvão
mineral. A idéia primeira é produzir amôniu c uréia c utilizar
o gás de carvão nu redução dircta na siderurgia. Após este
estágio, o CN P pretende utilizar o processo de gascincação
do carvão pura a obtenção de outros produtos, inclusive de
gasolina",
Ademais, é de conhecimento geral que o Brasil ainda
depende fortemente da importação de petróleo: 80% das nossas necessidades procedem do exterior. Estas remissões c
constatações são indícios suficientes para assegurar que no
ámbito dos Poderes da República se colocou como inques·
tionúvel u necessidade do se ter c praticar uma polftic!l global
do carvão mineral. E mais. Pode-se deduzir que estão em
curso os levantamentos dos purúmctros que servirão de fun·
damento pura a proposição de linhas de ação à Presidência
da República, O País disporá cm pouco de um pólo car·
boquímico. Nele se concentrarão os investimentos c as atividades de um novo sctor de economia, tão dinâmico c tão
expressivo quanto o do petróleo.
Dentro do<te subprojeto, após o estudo de viabilidade
técnico-econõmica definiram-se, em ordem de prioridade,
empreendimentos integrantes do futuro complexo com a
seguinte linha de produção:
-Fertilizantes NPK e DAP,
-Sulfato de cobre
-Gesso
-Coque
-Alumina
- Criolitu urtincial
-Ácido nuorídrico
-fluo r elementar
- Fluoreto de alumínio
- Proteinu artinciul
-Aço
Ainda dentro do subprojeto·fez-se elaborar um Termo
de Rcfcri:ncia relativo ao dimensionamento do Complexo
Industrial, detalhando-se a infra-estrutura física nccessâria à
instuluçioo dus futuras unidades produtivas. E como conse·
qUi':ncia ainda, o Esttida e a SIJDESIJL acordaram cm reali·
zar os seguintes estudos:
I• viabilidade ti':cnica-econômicu para uma unidade de
fertilizantes,
2• viabilidade ti':cnico-econômica pura unidade produ·
tora de bloqueies de gesso,
3• pesquisa geológica dus reservas de buuxitu de Lages,
4• plano diretor de lmbitubu e o unteprojeto do Distrito
Industrial,
5• constituição de empresa pura implantar e administrar
u úreu industrial.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) Muito obrigado u V, Ex•, e exutamcnte no nnal do meu pronunciamento terei u oportunidade de fazer referências às intençõçs
do Governo quanto no maior aproveitamento do carvão não só como fonte energética mas também, quanto aos seus subprodutos,
Intenções vúlidas, todavia, deveremos ampliar u uçào que o Governo
jú estú desenvolvendo, com esse objetivo,
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neste ponto estamos de plcnlssimo acordo, porque dentro do govcr·
no sou um dos que mais se batem por esta solução.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina) Muita o~rigado!
. Do amplo documento entregue pelos representantes de Santa
Catarina, no Senado c nu Ciimara dos Deputados, ao Ministro das
Mi nus c Energia, dcstuciulamos 'os seguintes pontos:

''·

I.

!

~

Os dados da conjuntura silo francamente indicativos de
que o Pais cuniinhu para uma grande definição política, c de
intensas repercussões cconõmicas c sociais, pertinentes a car·
vão mineral. O pólo carboqulmico tem, atualmcntc, duas
localizações possíveis, Santa Catarina c Rio Grande do Sul.
!:: evidente que o pólo se situarâ na ârca dos jazimcntos
carboníferos. A decisão 'é federal. Para fundamentâ·la scrilo
explicitados elementos de convicção de ordem política,
econômica, social c de segurança. O pressuposto a atender
será o da estratégia do 11 PND que consagra a dcsconccn·
traçiio industrial como instrumento de obtenção do cquilí·
brio político e da superação dos desníveis regionais.
Se um raciocínio devesse ser feito a partir de Santa
Catarina, c com possibilidade de transferir convencimento à
Autoridade Federal, este racioclnio poderia incluir os argu·
mentos que se lcvantall'! a seguir.
De um ponto de vista ·político a preferência de localiza·
ção do pólo carboqulmico cm Santa' Catarina se justifica: '
I• A decisão consolidada dirctrizcs políticas c açõcs
concretas federais e locais.
A Indústria Carboquímica Catarincnse, investimento
basicamente federal, o Projeto Litoral Sul, cm desdobra·
menta por uçõcs da SUDESUL c do Estado, c seus
subp,rojetos econômicos, já dão a Santa Catarina a condição
de pólo curboquímico de fato. O embrião cstâ cm curso de
crescimento.
O Sr. Otalr Bekcer {ARENA - Santa Catarina) - .Permite
V, Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Santa Catarina - Tão
logo conclua a lci~ura dos tópicos do documcnio entregue às autoridades federais, terei o maior prazer cm ouvir V. Ex•.
"A decisão federal consagradora da condição
catarinensc de pólo carboqulmico de direito acclcrarâ iniciati·
vas, c desdobrará, com vcloc!dadc, as medidas de implcmcn·
taçiio de mais um centro de' desenvolvimento nacional.
2• Manutenção do equilíbrio regional. A extensão
territorial, o contingente demográfico c a qualidade dos solos
gaúcho paranacnsc ·viabilizaram ali intensa exploração
ugropecciáriu, a construção de metrópoles, de centros
financeiros expressivos e a forte participação nas decisões na·
cionais. Santa Catarina expandiu-se cm razão da qualidade
do elemento humano. Ãs circunstâncias c a vontade política
sediaram no Param\, ltaipu, Corredor de Exportação,
Refinaria de Petróleo, instalações experimentais de xisto,
supcrporto de Paranaguâ. Igualmente, vontade politica c
circunstâncias localizaram no Rio Grande do Sul, Refinaria
de Petróleo, Corredor de Exportação, usinas hidrâulícas
significativas, terceiro pólo petroqulmico, super-porto de Rio
Gran.dc. Há, cm decorrência, nltida possibilidade de amplia·
çilo de descquillbrio entre os desenvolvimentos dos três
Estudos Meridionais. Nilo silo desejados os desequilíbrios
existentes. Nilo se pode, também, imaginar que possam ser
exacerbados.
'
3• Desconcentração das forças de decisão política. A
fcdcraçilo 1: cooperativa. As decisões devem ser o. produto de
vontades homagêneus, rortálccidus na liberdade que a riqueza propicia. A riqueza 1:, crescentemente, o resultado da trnns-
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formação de insumos em bens de consumo ou de capital, pela
viu da Indústria. O cquillbrio da Federação só scrâ alcançado
pela difusão da riqueza c a conseqUente dcsconccntra~i!o das
forças que fazem as decisões politicas.
4• Consolidação da política cm curso de tratamento
global da economia carbonifera. Os investimentos da ICC,
du Ushiu Jorge Lacerda, da infra-estrutura porto-ferrovia, a
modcrnizu~üo das minas c os gastos cm pré-instrumento
federais como estaduais na região conduzem à ncccssâria de·
cisilo mais abrangente c nacional: a localização cm Santa
Catarina do Pólo Carboquímico.
S• Ordenação do território c urbanização. A fixação do
pólo curboquímico acelera c consolida o processo de urbani·
zuçilo calurincnsc c gera um centro de dcscnvolvimcnlo que
envolve, inclusive, a Microrrcgião da Grande
Florianópolis (onde se situa a Capital do Estado) que é liml·
trofe da Região Carbonífera, induzindo assim o surgimento
de uma área com capacidade de produzir efeitos intensos de
multiplicação de riqueza c autonomia de vontades.
A localização do Pólo Carboquímico cm Santa Catarina
poderia emergir dos seguintes argumentos de ordem cconô·
mica.
I• Disponibilidadcfqunlidadc de maiéria-prima. As
reservas catarincnses conhecidas são as mais expressivas do
País. O carvão miner~l daqui é· o que apresenta a melhor qua·
lidade. !:: o único carvão nacional coquelndvel. O aproveita·
menta é múltiplo.
2• Disponibilidadc{quaiidadc da infra-estrutura. A
região conta com iodas as facilidades de infra-estrutura:
transporte marllimo, terrestre, ferroviário, aéreo, sistemas de
alta confiabilidude energética c de telecomunicações;
suportes urbanos cm cinco cidades: Criciúma e Tubarão,
Laguna, lmbituba, Araranguá.
3• Disponibilidade{ qualidade da inciativa privada. Em
Santa Catarina o valor da iniciativa privada é o grande
destaque. O parque industrial é difuso e moderno. A
agropecuáriu é de qualidade. Na região do carvão o surto
industrial é extremamente significativo,
4• Disponibilidade/qualidade da mão-de-obra. A dcnsi·
dudc demográfica da rcgiilo carbonifera é de 53 hab.fkm'
contra 29 hab./km' do Estado. A população é fortemente
concentrada nas cidades de Criciúma c Tubarão. O sistema
de rormaçilo c qualificação de recursos humanos n.. região
compreende os três graus; hã adequados instrumentos de
profissionalização também nos diferentes níveis. As institui·
ções existentes na área podem assumir a responsabilidade de
qualificação da miio·dc-obra e o sistema catarincnsc univcrsi·
tário tem condições ·para complementar os esforços locais.
Há disponibilidade atual de recursos humanos no Estado
pura o esforço inicial de implementação do pólo.
S• Acessibilidade de mercado. Os produtos finais do
complexo carboquímico têm acesso fâcii nos mercados aluais
e potenciais. Os insumos gerados na ârca se movimentarão,
se necessário, facilmente dentro dela.
6• Economia de escala c de aglomeraçilo. Por se tratar
de implantação de um pólo, as escalas podem ser eleitas com
vistas à maior economicidadc de aglomeração.
7• Estágio dos estudos globais c subsctorinis. O nlvcl c a
profundidade dos estudos, tanto da Região como um todo
quanto da economia carbonifera c dos projetas especificas
pura a implantaçilo de unidades industriais c serviços básicos,
silo os mais completos de que se possa dispor no Pais, com
vistas a uma uçilo imediata c eficaz, c de porte significativo.
8• Cobertura !alui de um selar bâsico ao desenvolvi·
mento nucionul c regional. As condições catarincnscs do dis·
ponibilidadefquulidade de matéria-prima, de infra-estrutura
de iniciativa privada, de milo·dc-obrn, de uccssibilidndc a
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cmvt1o, siio irrepetíveis no País, mesmo a médio prazo. A dccisuo fcdcrul que consagrussc o pólo de Suntn Catarina faria
por cxponcnciar us quulificucões do Estudo,' pura recebi:·lo.
Entre us razões de ordem social a aduzir, ressaltam-se
duas, cm justificação uo pólo curboquimico para Santa
Cutarinu,
I' Sentido de rodcnçào c vulorizaçilo humana. H~ no
passado da região do carvão a umurgura de toda concentra·
çuo humanu que se dedica à mineração. O pólo carboqui·
mico redime a angústia que. ficou e sublima o valor do
homem que resistiu a elu,

2• Supcrução das quase-frustrações pela insuficiôncia
da resposta federal às postulações catarinenscs. Santu Ca·
tmina 1 nos unos recentes, postulou refinaria de petróleo, es·
tradàs longitudinais, corredor de exportução, Tribunal do
Trubalho. O pólo carboquimico uqui satisfaria a alma dos
brasileiros que viwm em Santa Catarina.
Pelas implicações positivus sobre vârias atividades
cconõmicas fundamentais (aço, energia, fertilizantes), o
carvão nacional diz muito com u segurança. Para preservâ-la
na escala c na dimensão com que os brasileiros a querem e
precisam, í: fundamental que o Pais se aproprie dcfiniti·
vamente do melhor carvão mineral que possui, o de Santa Ca·
turinu.
Dcstucam·os, assim, tópicos do II PND.
Na seqúênciu, fomos aos tópicos que reputamos mais impor·
tantes do amplo c do bem fundamentado documento que a reprcscn·
tacão politica cuturinensc no Senado Federal, na Câmara Federal e
na Assemblí:iu Legislativa, numa Comissão Especial organizada re·
ccntemente e que vem liderundo esse movimento, fez entrega ao Mi·
nistro das Minas c Energia, Sr. Shigeaki Ueki, c que nos cabia trazer
ao conhecimento da. Casa c tumbí:m, sobre ele tecer algumas consi·
derações o que fazemo~ nesta oportunidade, mas antes ouvindo o
Senador Otair Becker.
O Sr. Otalr Becker (ARENA - Santa Catarina) - Eminente
Senador Evelúsio Vieira, o desenvolvimento de uma comunidade, de
um município, de um estado, de uma nação, se ruz com a participação de todas as suus forças vivas. Assim é: que, no inicio deste mês,
tivemos oportunidade de abordar, mesmo que rapidamente, alguns
tópicos relacionados com o potencial do Sul do nosso Estado. Posteriormente, irmunados, convergente nas reivindicações legitimas do
Estado de Santu Catarina, fomos utó o Sr. Ministro dus Minas e
Energia, paru levar, com u nossa presença, a integral solidariedade
uo trabalho desenvolvido pela Comissão Externa da Assemblôiu Le·
gislativa, c pura reivindicar a localizuçila do pólo carboquimica em
nosso Estudo. Faz V, Ex•, nosta tarde, um pronunciamento abordando aspectos do H Plano Nacional de 'Desenvolvimento e tecendo
eomentúrios em torno do documento que tivemos a honra de estar
presente ao ato de sua cntrçga. Assim, parubenizo·me com V, Ex•, e
estaremos juntos nesta luta, pois o documento bem diz do direito que
tem Santa Catarina em reivindicur o pólo carboqu!mico pura o seu
território. Ainda hú pouco V, Ex•: nu· leitura do documento, fez re·
ferimciu. que tornum indestrutlvcl essa nossu pretcnsilo. Fuça votos,
eminente Senador, que a nossa reivindicaçilo mereça du parte do
Conselho de Desenvolvimento Econômico o mesmo trutamento que
mcrcecu a loeulizução du Rcfi'riariu de Aruucltriu, a loculizaçilo do
pólo carboqulmlco no Rio Grande do Sul. Estes silo os nossos votos,
c haveremos de estar juntos ncstu luta paru a consccuçilo de um le·
gílimo direito do Estudo de Suntu Cuturinu.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB-Santa Catarina)- Muito
obrigado a V, Ex• pelu munifcstuçilo cluru de apoio a esta rcivindi·
caçilo justa de Santa Caturinu.

Estmnos na expectativa de que, desta vez, o Governo Central
propicie este empreendimento uo nosso Estudo, a fim de que Suntu
Cutarinu possa melhor se desenvolver; a fim de que· Santa Catarina
possa dar contribuiçüo uinda maior ao próprio desenvolvimento dei
Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos a oportunidade de se·
lecionur uma sôrie de tópicos das intenções do Governo Federal inse·
ridas no H pND. Na scqUênciu, um elenco de convicções, de fatores
evídcntes, claros, de que Santa Catarina tem riquezas c tem condi·
ções para constituir um pólo carboqulmico.
Reconhecemos que o Governo tenciona explorar o carvilo no
Extremo-Sul, mas entendemos que esta açilo deve ser mais râpida.
Subcmos que o Governo Fcderul tenciona estabelecer um projeto
paru a utilização do carvão mineral de Suntu Catarina; com a .fi.
nulidade de substituir parte do óleo consumido pelas indústrias
nacionais, inclusive subsidiando o ca'rvilo, através de recursos· fi.
nanceiros que seriam recolhidos COil) nova majoração da gasolina,
A priori, parece uma medida crrõnea, mas, nÓ nosso entendi·
mcnto, válida. E veja, nobre Senador Virgílio Távora, como nós, aí,
nos sintonizamos, nos identificamos com medidas sábias, hábeis do
Poder l'cderul- o Governo pretende majorar novamente a gasolina,
para diminuir a circulação de veículos motorizados, especialmente
carros de passeio, e, simultaneamente, obter aumeiJlO de arre..
cu dação e, com este acrí:scimo, subsidiar o carvão, a fim de propor·
cionur energia, atraVés do consumo do carvão, por preço menor às
indústrias nacionais.
O Governo pensa em elaborar um projeto com o fito, de interlig'ur as Estradas de Ferro Teresà Cristina, a de Santa Catarina, cm
ltajaí, c a Paraná-Santa Caturina 1 na cidade de Joinvile, para,
assim, ter-se o'escoumento, por preço mcnor,,do carvão de Santa
Catarina para o Paranú, pura Suo Paulo, para o Rio Grande do Sul,
para grande parte do Brasil, atraví:s do iransporte rerroviârio.
Esta í: medida vâlidu. A intenção do Governo Federal deve ser
transformada em açüo. Aindu mais: o Governo Federal, com a intcn·
ção de aproveitar o carvão ~ seus subprodutos,. deveria criar uma
Comissioo de alto nível, integrada por homens do Governo Federal,
por homens do Governo estadual, por cmpresârios cutarinenses, a
fim de que alcancemos esse objetivo rapidamente. Como em Santa
Cuturinu, lemos bons empresários, empresários capazes, mas somos
desprovidos de recursos financeiros, não temos capital; que se consti·
tuissc uma Comissão de alto nível para estudar a possibilidade de
atrair capital externo para o desenvolvimento da indústria carboní·
fera no Sul. Reconhecemos qui: em Santu Catarina não hã capital
puru empreendimento dessa natureza, mas poderíamos aproveitar a
capacidade do trabalhador catarinense, u capacidade gercncial do
empresária cutarinense, buscando capital externo.·
Apresentando parte desse documento às autoridades federais,
l'ut.c'mos, ulém do seu registro, uma sugestão ao Governo Federal: u
passibilidade, du conveniência da criação de umu Comissão de alto
nível- repetimos- integruda por homens do Governo Federal, do
Governo do Estudo e tambí:m por empresârios catarinenses, no senti·
da de estudar u viabilização, mais urgente possível, do pólo car·
boquimico no Estudo de Santa Cuturina.
Estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações que ti•
nhamos u fazer ncstu oportunidude, Prometemos voltar com novos
subsídios u respeito desta justu rcivindicuçilo de Santa Cutarinu seu pólo curboquimico, não apenas cm buscu.do seu descnvolvimcn·
to, em busca do seu progresso, tentundo, ussi'm, aproximar-se dos
grundes centros desenvolvidos deste Puls, mus também pura mais
bem cupucitur·se cm sua grande contribuição na buscu do progresso,
nu busca do desenvolvimento do Brusil. (Muito bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Furah)- Tem.u puluvru o nobre Senador Danton J~bim.
O SR. DANTON JOBIM (MOO- Rio d~ Janellll, Pronuncia o
Presidente, Srs. Senadores:

sc~:uintc ollscurso,)- Sr.
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Caturinu, nosso companheiro de Bancada, Senador Evelásio Vieira.
Recordei-me de que há quatorze anos tive oportunidade de, como
Di rctor do Diário Carioca, ser um dos patrocinadores do Seminário
de Estudo sobre o Problema do Carvão no Sul do Pais, q uc examinou, inclusive, u questão da instalação de um pólo carbonífero cm
Santa Catarina. Nessa oportunidade era Ministro da Viação e Obras
Públicas o eminente Líder da .Maioria aqui presente, o Senador
Virgílio Távora, que o presidiu.
Vejo com satisfação que as grandes teses nacionais são traztdas
paru esta Casa, c o Senado vem crescendo cada vez mais no conceito
público, cm virtude das crescentes manifestações de vida que oferece
cm seus debutes unimados e de alto nível, quer ferindo assuntos de
naturcw meramente politica, quer versando aqueles que se referem a
nossa realidade cconômica, quer tratante de outros que dizem respeito uo progresso social do País.

I,.,

Lembro que temos sido a platéia interessada e atenta de uma seqUência de discursos notáveis, como aquele que foi ·pronunciàdo
mtui, há poucos dias, pelo eminente Senador Luiz Viana. Discurso
que, nfto somente revela aqueles dotes de inteligência que todos nós
sempre reconhecemos nesse grande homem público da Bahia, mas
<tfcrcce, também, a medida exala de sua independência, indc·
pendência 4uc, sem dúvida, i: apanágio igualmente de outros nobres
representantes da ARENA.
Este tra,o dos nossos debutes parece-me um dos mais importan-
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Já não é apenas o MDB quefaz aqui criticas à politica do Governo ou a sua execução: são também homens leais, fiéis à Liderança do
Governo que se levantam para enfrentar problemas polêmicos, temas que, pura muitos que não compreendem bem o papel do
Purlamento, deveriam ser privilégio ou monopólio da Bancada
da minoria, Acho, também, e o tenho acentuado sempre durante
tuda a minha curta trajetóriu nesta Casa, que a Oposição deve saber
l'azcrjustiçu ao Governo quando, em seu juízo, o Govcrrio trilha o
"aminho do ""erto. ~o que acaba de fazer, em certa parte do seu dis·
curso, o nobre orador que.: me precedeu, e é isto que desejo fazer,
ilLJUi, atravt:s de v:lrius considerações que vou tecer nos breves
minutos de que ainda disponho •. que englobam não apenas os
ttspcctos sur.:iuis, mas, também, os aspectos políticos da orientação
do utuul Governo.
Tomos cobrado. insistentemente do Presidente da República a
cfctiva~r.o da distensão política, que Sua Excelência preconizou e
prometeu, pois u considera solidária com a distensão social.
Não vc:jo vantagem, entretanto, em que se retardem muito as
n1cdid:" <(Uc signifiquem a liberalização do regime e sobre isso já me
rm.lllUlh.!ici

desta tribuna,

Os d~.:mocratas, neste Pais, estão fatiga.dos, Sr. Presidente, de
esperar por unw plcnitudc democrática que foi anunciada há mais de
liUutro o.mos, no início do Governo passado, que nascera num
período de cxccçào mas que.: se comprometera com o Pais a sustentar

umu oricntaçào democrática no sentido do rcstubclccimcnto de uma
série do franquias do povo brasileiro que foram suspensas, da rcsluur:tl.,'fto J:t s~.:gurunçu nUo apenas pura a Nação, mas ainda para
todos c cudu um dos ciduducis. Era o que o Presidente Mediei chama·
''" u plcnitudc dcmo~.:rúticu, aliás, muito adequudumc:ntc.
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Quero, hoje, congratular-me com o Presidente da República,
General Erncst.t Gcisel, pelo fato de que vem dando grande ênfase
uu usp~:cto sodul Ua disll:nsào, embora julgue que u distensão social
dc1a undur ludo a lado com a distensão politica, Uma e outra se
i.'umph.:tl.lm; ~~:m unua, :1 outru se desfigura.' Mas, inegavt:lmcntc, a
~:ri;u;:'tu do Ministério du Prc:vidênciu c Assistê,,ciu Social, conliado
uu Sr, Luit Gont.ngu do Nascimento e Silvu, vem operando a todo
vupor. QumH.Ju menos, jú nUa se lançam uquelt:s famosos projetas..
imp:n:tus, lJU~o: tunto com buli, uo lado de outros compunhdros, desta
trihuna, crith.:undo-os pdo scu aspecto puramente promocional.

Convenhamos cm que há realismo nus iniciativas do Ministro
Nascimcnto c Silva e, sobretudo, objetivi~ade, Sr, Presidente, pelo
menos nos projetas atê agora elaborados c apresentados.
A colaboração do Congresso não faltou ao Ministro da Previdénciu, colaboração unânime, como não faltará no caso de iniciati·
vwi sérins cm favor da distensão social.
Aindu agora, o Presidente da República assinou dois atos de
Fandc significação, Num deles, estatui-se que o aposentado pela
previdência social que volta ao trabalho, c a do segurado .que se
vincula a seu regime após completar 60 anos de idade. De acordo
com a Lei, o aposentado da previdência social que voltar ao trabalho
cm atividadc sujeita ao regime da CLT, terá direito, quando dela se
afastar, a um pecúlio constitufdo por soma das importâncias correspondentes às suas próprias contribuições, pagas ou .descontadas
durunte o novo período de trabalho, corrigido monetariamente e
acrescido dos juros de 4% ao ano, não fazendo jus a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado,
O segurado que tiver recebido pecúlio e voltar novamente a exercer atividades que o filie ao regime da LOPS somente terá direito de
levantar em vida o novo pecúlio após 36 meses contados da nova
liiÍaçào.
Por outro lado, foi assinada a regulamentação da Lei n• 8,226,
de 14 de julho do corrente ano, que dispõe sobre a contagem recip.roca do tempo de serviço público federal e de atividadc privada para
t.:l"dto de aposentadoria.
Determina o Decretõ de regulamentação que os funcionários
públicos civis dos órgãos. da Administração Federal Dircta c das
Autarquias Federais que completarem ou vierem a completar cinco
unos de cfetivo exercício terào computado, para efeito de aposentadoria na forma da Lei n• 1.711, de 1952, o tempo de serviço prestado
cm atividade vinculada ao regime da Lei n• 3.807, de 1960.
Ora, o Presidente da República, Srs. Senadores, sem dúvida,
parece tcr encontrado o homem adequado, a meu ver, para a
implementação de sua politica de distensão social: o seu Ministro da
l'rcvidência. Deus queira venha a encontrar o órgão adequado para
ext.:cutur, ugont, uma politica de distensiio no terreno institucional,
bandeira de esperan,as que se desfraldou aos olhos de toda a, Nação.
A Nação ainda não se desfez dessas esperanças: ola aguarda que o
Presidente da República possu entregar-•• com energia e amor a essa
nova tarefa que, se executada, o sagraria, por certo, um dos grandes
homens de Estado na história republicana. (Mulro bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - Espírilo Santo. Pronun·
cio o seguinle discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Scmtdores:
Nestu hora crepuscular da sessão, Sr. Presidente, ouso sair do
lusco-fusco do meu lugar habitual para enfrentar as luzes deste
plenário,
Neste momento bruxuleunte da sessão, que faz até: mudar o tema do meu discurso. já. que, inscrito hâ vários dias para fazer
pronunciamento a respeito da situação do meu Estado, em virtude
da prcscn~a maciça que se registra em plenário fui forçado a mudar o
rumo do meu pronunciumcnlo, e responder, portnhto, ao pregão da
Mcsu, utcndendo ü minha inscrição como orador.
Sr. Presidente, dois tr.~Suntos trago· neste momento: o primeiro é
o registro de que, tondo recebido dâ 1•-Secretaria.us chaves d!' carro
novo que me coube, nu distribuição dos serviços internos do Senado,
ouso por bem, untes de usú-lo, fazer um apelo ou uma advertência à
l'rcsidênciu da Casa. Ouso dizer, Sr. Presidente, que o Brasil estG
vivendo uma hora decisiva ou, atê podemos dizer, uma hora nucionul, cm face da crise de petróleo, que vem criando sérias Uificuldades
u nossu vid:.t. Ouso dizer, Sr. Presidente, até que, uo revés do cres·
cimento vcgctutivo da noS>n produçuo pctrollferri, cl.u tem caldo, f:
umu ul1rmuçUo sériu c dun1 puru nós, b'rusileiros. Nào por inépciu du
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se ~tprc.:scnta it Naçlto br;.!sildra. Ouso dizer mais, Sr. Presidente, atruv~s do Sr. rvlinistro Uus Minas t: Energia, que o Brasil vem gastando,
c..:;a.ht ml:s, m:ds g;.tsolina do qut: o mês anterior. No último mês, segundo Ucd:mu;lh:s do Sr. Ministro das Minas e Encrgiu, o aumento
do ~.:nnsunw fLIÍ de ~%. LJUC é, para um País que luta pela falta de
pctrl1lr.:o, uma ulirmuçl10 grave demais para passar despercebida. OuSLl dí1cr~ ain1.ht, Sr. Presidente, se niio estamos produzindo 20% do
l"lrólcn ~unsumido, se a nossa importação tem crescido, se a
I'ETROÍlR!\S nos fula c nos ununciu que, em 1980, teremos uma
prl1dw.;:iu cm torno de LJUinhcntos mil barris diários, mas um consu~
llHllJUC vai de um milhão c quinhentos mil barris também diários, tcmos, Sr. Presidente. '-JUC fa1.cr fucc à conjuntura de maneira heróica.
E cst,.: :1pclo Uu Sr. Minisrru das Minas e Enr.:rgia cai fundo no meu
cllr:u;tto, Sou hom~.:m da Oposição, mas quero colaborar, como
hntsilciro, purot cmninhm ao encontro do dese::jo do Sr. Ministro das
f\1 i nus c En~.:rgiu.
Sr. Prcsidcntc, esta é a minha advertência; se náo se::ria possível o
Scn:tdo pcnsur cm dar início <l uma campanha de:: economia de.consu~
llhJ do petróleo, jú que, neste Puís, ninguém pt::nsa nisto, jú que, em
Bmsília. no centro ncvrúlgico da Nac5o, no coração e cérebro da
N:u.:ào, cerca de cinco mil viaturas oficiais consomem gasolina, E
num cunsumo,-Sr. Presidente, que atinge a milhões de cruzeiros por
;Jtll>, soment~.: d:.~s duas Casas do Congresso Nacional.
Enttto, Sr. Presidente, uo revés de nos ser distribuído um carro
d~: consumo nwior, que nos fossr.: atribuído um de consumo mr.:nor,
tamh~m br:tsilciru, de fabricação nacional, mas de um co'nsumo mais
n:Uu1.iLlu.
:\ssim. Sr. Pn:sidentc, creio, daria o Congresso Nacional, antes
do ser advertido pelo Sr. Ministro das Minas e Energia, ou até pelo
Dirctor do DAS I'. que está estudando os meios pelos quais procurará coibir, umanhà, os abusos dus viaturas onciuis, o Senado daria um
passo ít frent~.: c c:.11ninharia, decisivamente, para mostrar qu.e nós,
rcrrcsr.:ntantcs do povo t com o pensamento no povo, estávamos
dispostos n cmprccudcr uma vida de participação nus regras de ecorwmia 'lue o Sr. Ministro das Minas e Energia luta pura impor ü
conscii":ncia nacional.
Estou ocrto, Sr. Presidente - não queremos ser palmatória do
mundo - se o Brasil está produlindo petróleo extraído do nosso
solu, cstú cainUo, anuulmentc, a sua produção, ao revés de aumentúl:t, :tu revés Ue incrementá-lu. É uma verdade que estamos dizendo·,
Sr. Presidc.:nt~.:, com o coraçiio umurgurado. Desejaríamos mesmo
l!UC ll Governo, :.10 rcv~s do momento nacional de implantar deci·
sivarncntc, de carninhar pura o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha,
cmn llliC pretende resolver os nossos problemas energéticos, dentro
Uc poucos anos, nos dedicássemos mais ao aproveitamento intensivo
Uo :-.;isto betuminoso, que é pobre, ao aproveitamento do carvão, que
t:11nbén1 o\:, c its pesquisas petrolíferas, em lençóis que não são ricos,
Se levarmos cm consideração, Sr. Presidente, que os poços petrolírerus liUC ~.:stíio jorrando aí pelo Brasil em fora, fornecem quantidade
de rctrúlco que, no Oriente Médio, ensejaria o seu rechamento porllllc i.tnlieconümi~.:os.
Quando um burril de petróleo neste País, extraído do nosso
solo, lioa cm torno de 6 dólares e o barril de petróleo no Oriente
f\1\:Jiu licu cm cercu de um dólar o custo; quando, portanto, as nos·
sas pcrsrcctivus sfto us muis sombrias, precisamos dar início a uma
p<llitica ~orajosa de economia no gasto du gasolina dos carros onciais c. até, das vinturus particulares do nosso País.
Quando, Sr. Presidente, nos colocamos em Brasília, num desses
pontos por onde circula um dos muiores Ouxos de automóveis, en~
cnntmnws uma centena de carros com um só passageiro, numa
ustcnta~rw ll~.: l!Ucm vive no melhor dos mundos possíveis, enquanto
li llllssu Ministro das Mi nus c Energia apela pura u consciência nucio~
mtlnu scntii.lu de que se restrinja o consumo de gasolina como medi~
da Llc sulvu~íio nuciunal. E numa hora cm que o próprio Ministro cal·
l'UI:t que, cm 19HO, quando atingirmos, se passivei, a cusa dos
quinhcnto~ mil barri~ por dia, estaremos importando massa de

petróleo nu ordem de 12 a 15 bilhões de dólares, que surocarão a nossa economia, precisumos pensur, Sr, Presidente, maduramente. se·
riamentc, patrioticumentc, em limitar o quanto possfvel o nosso
consumo de pctrôleo.
Sr. Presidente, disse c estou repetindo, acho que somente em
Brasília temos 5.000 viaturas oficiais. Cadu viatura do Congresso
gLtst:t, pol' m~s, um mil e oitocentos cruzeiros de gasolina, em média.
Nfro temos os quadros onciuis mas, de indagação u indagação,
chegumos a estus conclusões. Então, Sr. Presidente, se essas 5.000
viatums têm consumo brutal de gàsolina -de lodos os órgãos, do
Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo- seria
justo que.:, ·numa dessas C:.tsas, no caso o Congresso Nacional- mais
ligado aos problemas do povo- nós, os seus representantes, nós que
conhecemos os seus sofrimentos, meditássemos no sentido de que,
cnquunto se gustu com petróleo, o nosso povo no interior, em alguns
municípios, cm algumas localidades, não tém sequer um pedaço de
algodão para receber uma injeção. Temos, portanto, o dever de dar o
nosso exemplo, no sentido dessa política de economia. Espero, Sr.
J.'rcsidentc, que V. Ex• atenda ü minha convocação e estude a
possibilidade de rcduúr os nossos gastos em combustíveis.
O Sr. Danton Jobim (MDB V, Ex• um aparte'?

Rio de Janeiro) -

Permite

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - Espírito Santo) uma honra e um prazer receber um aparte de V. Ex•

(;

O Sr. Danton Jobim ( MDB - Rio de Janeiro)- Quero apenas
dizer que estou plenamente solidário com V. Ex•, nesse ponto de
vistu, c rico imensamente feliz ao verincar que V. Ex• teve umu idéia
excelente, que poderá, sem dúvida, ser aceita pela Mesa da nossa
Casa.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - Espirlto Santo) Agradeço o aparte de V. Ex•.
Devo diler, Sr. Presidente: é possível que esta sugestão parta do
Senador mais modesto da Casa, do mais humilde e obscuro. Sou um
homem simples, talvez o único Senador desta Casa que ainda usa o
trem de ferro para chegar aos Municípios do interior do Espírito
Santo, que usa igualmente o ônibus para visitar- e por acaso tenho
aqui passagens da "Viação llapcmirim"- as diversas regiões inte·
riononas do seu Estado. Um homem, como disse, que sai do luscofusco da sua posição para razer este apelo, mas com o coração cheio
do ansiedade de quc ele não seja em vão. Que possamos dur este
exemplo, ao Brasil, Sr. Presidente, de que aceitamos a nossa posição,
de que estamos correspondendo ao anseio do povo; de que o que
gastarmos a menos sobrará em dólares, em nossa balança de pagamentos.
O Sr. Eveldsio Vieira (MDB- Santa Catarina)- Dá V. Ex•
licença paru um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- Espirlto Santo)- Com
muito prazer.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB-Santa Catarina)- Senador Dirceu Curdoso, V. Ext apresenta, nas suas considerações, duas
sugestões: uma, paru que o Governo estabeleça o racionamento de
gusolina: u segunda, que a Mesa Diretora procure economizar gusoli~
nu. Desta segunda sugestão, eu participo. Da primeira, hA
díscordlincia de minha parlc.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - Espirlto Santo)
Economia nas viuturus oficiais e particulares, menos us grandes.
empresus de transporte c:: os carros de praça.
O Sr. Eveidsio Vieira (MDB- Santa Cat•rina)- Medidas no
sentido de se dirrtinuírem os gastos com gasolina, sem prcjufzo do
serviço público, ui concordo com V. Ex•. Mas racionar o combustível puru os .curros purticulmes, purece·ml! que não seria medida
prudente, porque os postos de gasolina teriam rcduçi\o nus suas utividadcs c isso poderia gorur um problema social no Brasil.- Acho que o
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-595Governo ~:stú ugindo certo. Veja V. Ex.•,. até parece um p;:mu.ioxo: cu,
da Oposiçiio, agoru estou tonumdo a defesa do Governo, l.jUando
essa missilo dcvcriu ~::tbcr aos homens da Aliança Renovadora Nacionul. Mas, no rncu entendimento, o Governo, aumentando o preço
da gusolinu, cstú gomhando dinheiro com combustível que os
purtil.:ularcs lJUcinmm, c, com esse lucro, uccrtudamentc vem
subsidiando as indústritas que consomem óleo diesel. Agora mesmo,
o Governo Fcdcr:1l cstil com u intenção de reulizur, em futuro
próximo, novu mujoruçiio da gasqlina, pura coiscguir mais recursos
linunccirus, a tim dt: subsidiur o curvào-mineral, para que este seja
consumido pclus indústrias nacionais. Outra medida que actio
acr.:rt;:adu. Então, crt:io, com todo o respeito, Senador Dirceu Car..
doso, LJUe u melhor maneira dt: se diminuir o consumo da gasolina
por p~1rtieularcs, prineipulm!!ntt: aqueles que suem a passear; outros
a "puquer:.tr .. , (: uurnentur o preço, porque, se o Governo estabelecer
o rucionumento, vui criur um problema muito grave. Quem pode
gastur dinheiro cm gasolina, qu~: gaste!

i;
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ARENA - Espírito Santo) V. Ex• trou."<c ulgunu.tlut. u certos aspectos da minha proposta.
Mas o t]Ue c.h:scjo (:o seguinte: racionar-se, primCiro, nos carros
oliciuis. Assistimos, por exemplo, como cu disse há pouco, no Rio de
Janeiro c nus grundes cide~dcs, os ce~rros purticule~rcs gastando uma
qu:.1ntid:.uJc de gasolina ucima d.:s suas necessidudcs, fls vezcs, at(: por
eshanjamcnto. ·ruduvia. deveria haver um pensamento dirctor de um
ôrgt1o que controlasse mdhor o uso do carro particular.
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No Br;;sil, Sr. Presidente, não tenho notícia de u1Tiu pequena
uni<latlc tlc rccupcra~too do óleo diesel, usado como lubrilicantc.
Uma 'luuntid:.1dc cnonne de óleo poderia ser rccupcradu.
Sr. l'rcsidcnlc, a prúprie~ entidade que dirige u política de ener·
gia t:IC:tricu, nos Estudos Unidos, aconselha: primeiro o Governo a
vuhar as suus vistus muciçamcntc para o xisto e o carvüo nos
Estados Unidos- o maior produtor de petróleo do mundo- c pura
o aprovcitmncnto dos rejeitos.
Tenho a impressão dt: LJUe no Brasil ainda não_ se faz a rcstauru(,:iio do úleo .. lubrilicação que scriu uma economia sensível pura o
transporte pesado do l'e~is.
Sr. (>rcsidcntt:, niio são medidas para impedir que o carro saiu,
mas mcllidas de e~.:onomia. que se poderiam adotar. A distribuição, à
la rnorda~a. dos carros oliciais cm órgãos do Legislativo, do Judiciio·
rio c do Executivo, também scria um meio de economia.
Apcsur dos apelos jío feitos pelo Sr. Ministro, houve 8% de au·
mcnto no consumo, do mês passado para este, o que representa que
u povo cst{o recebendo no sentido inverso o apelo de S. Ex• ~aquela
situw.;iio, Sr. l1 residcntt:, da virtude e da desvirtude. Poderia dar.. se
:11~ o ~:aso das vendas dos próprios automóveis e uma crise na indústri<~ <~Utomubilistica. Mas. estamos fuzendo isto para o futuro. O
Bmsil, dcnlro de cinco anos, csturó gastando perto de 15 bilhões de
dól:~rcs, cm petróleo. A essa altura, nossa baiÚnça de pagamento
csturú sucrilicada com tiio uho consumo de um petróleo que nós
importamos. E :~i cst:l o caso, purqu~ a PETROBRÃS não vive só do
petróleo que clu cxtrui do nosso solo, mas também do petróleo que
ela importa, rclinu, comerciulizu c distribui, cm tudo o Puis. Este é
lJUc d:l u renda, puro.a qm: clu possa perfurar cento c poucos poços
petrolíferos por uno. no País, cn4utmto que os Estudos Unidos, Sr.
Presidente,- í; unm comparaçUo upcnas pura ilustrar, sem nenhum
outro objctivo - os Estudos Unidos, repito, quo perfurum mais de
lrintu c cinco mil poços por uno, é o muior produtor dc petróleo do
mundo. Nós perfuramos, upcnas, no ano pussudo, cento c oitenta c
poucos poços petrolíferos, c ti nos~u produção, quuse que u nrvcl de
Oricntl! MCdio, é unticconümica, porque o nosso petróleo sai a vários dúlurcs por burril, enquanto lú, cm barril nlao ulcunça um dólar,
SC~IUCr,

EntUo, Sr. l)resith.:ntc, (: urnu idt:iu cm trfmsi~o que uprcscnto
:lqui no Scnmlo, porque estou c~:rto de que poderfumos restringir
c:-,sc gustu. l)t.:vo Uit.~r "]UC, seu Clmmru dos Deputados c o Senado
1-'cdt:r:d, empreendessem umu políticu de economia de consumo de

guSolin:.1, pt:lo menos um petroleiro por ~mo deixaria de vir do Golro
Pérsh.:u paru o Brusil, Isso, repito, sú con1 a economia dus viaturas
nfídais, dol.egisl:.11ivo, do Executivo c do Judiciário.
I~ ll apelo liUe r~IÇO, com u observação do nobre Senador
Evclúsio Vicim, de Sunta C;~turinu, pôis, u perdurar esta situuçUo,
istlJ plldcríl acarretar um desajuste na nossa vidu económica c na própria movimcntm;üo da nussu riquelu. Quero ser eco de up~los que
mensalmente o Sr. Ministro das Minas o Energiu Junça ao Bra·
sil. pelo ríu.lio, c L!UC se p!.!rdcm nas nossas oiças c na nossa desconsi ..
derw.;t1u, porque nin~;;ué1n pensa cm ccànomi1.ar gasolina, ttao vital
fHir:l u nossa viUa eeonômica.
Sr. i'rcsitlcntc, indagaria a V. Ex• de qu:~nto tempo ainda dis·
ponho.

'I"'""

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - V. Ex• disporia
ainda de muito tempo, se nüo fosse o término da hora da sessão.
Apruvcito pur:.1 infonnur a V. E."<' que os dois ilustres Líderes da
Cas:1 ainda dest:jmn r~w.:r comunicaçõl!s urgentes. c naturalmente
scltlir-sc-imn gr:.1tos se V, i:x' com eles pudesse colaborar.
O SR. DIRCEU. CA:tDOSO (MDB-Espírlto Santo) - Só
llucriu deixar rcgistrudo~ Sr. Prcsidcntc, que, há urna semana, estou
tcnl:lndo J'azcr pronunciamento ;tbordundo outro assunto. Vejo uqui
todos os i nsl.!ritos usurem da palu vru, líderes dos seus tcmpos: entret:~nto curvo-me humildc1.nentc diante da tir:mia da Liderança.
Encerro 111t:u pro_nunciamcnto, Sr. Presidente, já que devia
tr:.tt:ar \.!c outro assunto c o tempo não rnc permite. Descj9 apenas rc~;;istrur que dt:ixci de fa:ler o necrológio de três vultos importantes
Uo meu Estado, poryuc o tempo regimental não me permitiu; (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a
palavra ao nohrc Senador' Virgílio Tóvora, para falar como Líder.
O SR. VIRGILJO TÁVOR~ (ARENA- Ceará. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Cum surpresa, viu u M"ioria publicado om O Escado de S. Paulo
de 21 tlc setembro, e~rtign do cmipcntc cientista Pedro Bento Camargo c mais aindu nu eUii;;ào de 24 do corrente, declaruçào do ex .. Ministru de Encrgiu da In~;;laterra l)atrick Jenkins, que, a nosso ver servem
conHl um:t ~tdvcrtênci~l quunto la desinformação existente sobre o
Acllrtio Nuclear Br:~sii-Aiemanlm.
llía, nus duus ma~érias alirmativus conlplctamentc divorciadas
da rcalidmlc, niotivu por que se julga a Muioriu na obriguçào de prcstur csclmecimentos u este Plenário:
lJividircmÓs. ussim. nosso pronunciamento cm duas pu~tes,
Cl)ll l'ormc u ~tutor da alirmativa.
·
Inicialmente cuidmcmos das de rcsponsubilidudC. do represcntunte da Urt1-BretunluÍ.
Dit.S. Ex':
a) "0 Governo :llooniio niio podcr{o decidir isoladamente a
tr:lllsli:r~nciu de tecnologiu nuclear puru o Brasil porque dois proccs ..
·sus importantes- o cnrhjuedmc:nto de urânio e o reprocessamento
rmlioativo- cstiio sendo desonvolvidos pola Alemanha em colabora·
çào com u lnglaterru e a Holundu c sem o avul desses dois países os
prnccssos não pode rUo ser transferidos".
llt1munil'estu equivoco:
I - A EU RATON, provocada pela Alcmanhu, j(l se pro·
nuncillu a fuvor do acordo;
2- O mi:tutlo do cnri<JUccimcnto do urünio desenvolvido pela
Alemanha cm cuiuborução com u Inglaterra c a 1-lolandu i: o da uhra·
ccnlrifugw;t10. O ucordo envolve outro: o do juto ccntrffugo, jct·
nozzlc, cslc propriedade du RFA c desenvolvido no Contra de
Karlsrhunc.
ll:tssemos íts de~.:laruçõ~.:s do dr. Cumurgo:
u) "A cumpra t.lc oito reutorcs de um só fornecedor puru serem
insluimlos nli: 1%11 lcv:~r<• o llrusil a uhrir muo da compotiçuo entre
\'l.!'mlet.lmes c dos heneficios resultantes de inovuçõcs que outros fu-
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hrica ntcs pmlt!riarn irHrodu1.lr cm scus equipamentos nesse longo
p~.:riodo. A ClHllpctiç~o poderia provocur u rcduçUo de preços c as
irwv:.l~tu.:s poc.lcrimn illllllentur :1 cnciência das máquinas; os dois
i'a tnrcs ~.:oncorrcrium pura a produçiio de cm:rgiu mais barata".
h) "(~

cstn1nho lJUC até agoru nenhuma palavra exista nos pro·
llficiais sobre~~ gommtiu de fornecimento de combus·
rivcl nuclcur rnr~1 as unidudcs lJUC 1.h:vert10 ser contratadas em ou·
1u hru pnhinw: s~1h~.:-sc c o próprio ucordo diz de modo indircto que
11 Br:.1sil <l'rnd.r nflu encontrou cm seu território o urfmio em quuntidadc.: lh.:ccssúrin c nem a Alemanhu possuiu cupucidadc industrial para
cn riquccê-lll na rurmu adcquadu paru ulimcntar os oito rcutorcs",
nun~:iamcntos

Hú rH.:ccssidmfe urgente de uma explicação:
a) No mon1cnto, jú dispomos de no mínimo 12.500 toneladas
1ncdidas cm l'u,os úc Caldas. Figueira e em Goiús. valor que permite
11LenUcr au cm1sunw ucumuludo das oito centrais do programa até
IY9ll.

Qu:rnto uo cnriquecirnento, pura o conhecimento da Casa:
A firn do assegurar a disponibilidade de serviços de enriguecírncn to nara ns nrimciras centrais nucleares dentro du Cooperação.
tcutu·brasileira, a NUCLEBRÃS se dispõe a assinar acordos
opcionais ""ma URENCO, recorrendo u estas opções:
a) caso os contratos condicionuis com a ERDA não se
con~rctiwrern cm tempo hábil e
b) pura converter uma fraçào dos mesmos cm contratos firmes
independentes da disponibililidude de serviços de enriquecimento de
lHrlr~ts fontes.
O Governo ~1lemt10 cxerccrú sua inOu~ncia junto aos acionistus
alomilcs da URENCO, bem como junto aos outros sócios da
~:uopcnl~r1o trilateral n lirn de assegurar que estes acordos opcionais
entro a NUCLEBRÃS c URENCO sejam assinados dentro de um
prazo consistente com os praws de entrega da URENCO, bem como
. 'de seus rc1..luisitos de suprimento.

Uma cort:~ quantidade de urânio enriquecido foi posta à disposi·
.;~o da URENCO pelo Governo alemão a um de servir de suporte
llcss:~ empresa wm :~lguns clientes. Os contratos da URENCO com a
oNU CLEBRÃS receberão igualtnllamento.
Qu:~nto

as duas primeiras usinas do acordo (Angra 2 e Angra 3)
,; U~.: se m:rescentm mais uinda:
Fontm :~ssinados contratos a longo pra~o. entre o Brasil c a
USAEC (atualmenle ERDA) referentes a prestação de serviços de
t:nriquccinH:nto pura estas duas, os quais estão a depender da aprova..
.;ilo da NUCLEAR REGULATORY COMISSION (NRC) re·
fer~:ntc a rccidugem nos Estudos Unidos e da ratincaçào por ambas
pllrtcs, da Emenda ao Acordo Bilateral Brusil-Estados Unidos.
Mais ainda: Quanto ao combustível pura Angra 2 e 3, o lado
ulcmilu ofcrcccril o linanciamento pura valor de importuçuo do
primeiro núcleo c dus duas primeiras recargas compreendendo
urilllio natuml, lluoreluçüo, enriquecimento c fabricação do
c.:omhustível.
Ouunlo :1 escolha du urn fornecedor: Truta~sc du tccnologiu mais
du linlw ~WR. O llrusil comprava 1• KWU 4 centrais
nucleares com progressiva nacionulizuçào c fabricará as 4 últimas
..:um dccrc"cnlc participuçi1o du KIV U.
Cuso fosse o Brasil escolher o caminho da concorrência interna~:imutl, lerimnos no País insluludu nl10 uma indústriu de reatares,
nms urn parqw: de rcutores Uus muis divcrsus proccdêncius,
c.:u1tl'ormc a origem da lirn1a vencedora,
ctvun~uda

!:rum cs'"' os csc\arocimcntos a dar, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala·
vnr ;,ro nobre Scnudor Frunco Montoro, como Líder,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - São Paulo. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, desejamos
cncuminhar its autoridades do Executivo o texto de representação,
<JUC nos é enviado pela Federação dos Empregados em' Estabele·
cimentos Bancúrios, nos Estudos de Silo Paulo e Muto Grosso.
Trulu-sc do reajuste a ser cfetuado nos próximos dias,
Lcmbrnm os bancúrios do Estado de Suo Paulo e de Muto
ljUC o sal(trio real dos bancários, ·nessa região, representa,
hoje. apenas 55% do valor correspondente ao ano de 1974. Lembram
uimlu que niio foram beneficiados com o ubono de emergência de
1U%' por haverem tido o seu reujustamento decretado anteriormente.

G russo

Solicit:un, cm conclusuo, a autorizaçuo para gue o seu reajuste
suJaria I scju feito cm bases compatíveis com as necessidades de suas
famílias, de modo que o poder uquisilivo da remuneração do seu
tr:.rb:dho seja recstubciccido ..
Envio, nesse sentido, ao Senhor Presidente da República e aos
Srs. Ministros do Trubalho c da Fazenda esta representação da Fcdcracào dos Empregados de Estabelecimentos Bancários e do Sindi·
cato de Empregados de Estabelecimentos Bancários de Suo Paulo.
Truta-se de uma reivindicação de rigorosa justiça que transmitimos 11s autoridades rcsponsúveis. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havcn·
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
scssfio extruordinúriu u rcalilar~se às 18 horas e 30 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 60,
de 1975 (n" 666-B, do 1975, na Casa de origem) de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que suspende a vigência do urtigo
1.215 do Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 419, de 1975. da Comissão:
· -de Constituição e Justiça.

-2Discusst10, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 62, de
1975 (apresentado pela Comissão de Educuçilo c Cultura como
conclusi10 de seu Parecer n• 407, de 1975), que autoriza a Prefeitura
do Município de Suo Paulo u firmar convênio com u Fundação
Bcrnurd Vnn Lccr, du Holanda, pura e•ccuçi\o du primeira etapa do
.. projeto de uvuliuçiio de currículo nos parques infantis municipais'\
lendo
PARECER, sob n• 40H, de 1975, du Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada u
scssi'io.
(l.<'l'Uil/a·.re" sessão às /8 horas e JO mi11Wos.)
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147• S~ssão da 1• Sessão Legislativa das~ Legislatura,
em 25 de setembro de 1975
(Extraordinária)
PRESIDtNCIADO SR. WILSON GONÇALVES

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores:

I:

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Josi: Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La RocqueJosé Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídlo Nunes- Petrànio Portella - Mauro Benevides -·Virgílio Távora - Wilson
Gonçalves- Agenor Maria- Jcssé Freire- Domício Gondim Milton Cabral - Marcos Freire - Paulo Guerra - A;non de
Mello - Luiz Cavalcante- Augusto Franco - Gilvan Rocha Lourival Baptista- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu CardosoEuri~o Rezcnde - João' Calmai! - Amaral Peixoto - Roberto
Saturnino- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson C~rneiro
- Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco Montoro O.rcstcs Qui:rcia- Benedito Ferreira- Lázaro Barbola - Accioly
Filho- Evclásio Vieira- Otair Becker- Daniel Kricger- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença
acu"' o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número
rcgimcnlal, dccl~1ro ubcrta a sessão.
O Sr. 1 1'-S~cretí~rio vai proceder ia leitura do Expediente,
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 67, DE 1975
(N' 721-D/75, na Casa de orl&em)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Altera o artigo 14 do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro
de 1966, que define a Politica 'Nacional de Turismo, cria o
Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras providências.
O Congn.'Sso Nucion:tl decreta:
Art, I<• O art. 14 do Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de
1966, passa u ter u seguinte rcdaçüo:
"Art. 14. A administração du Empresa Brasileira de
Turismo- EMBRATUR -será exercida por umu Dire·
toria constituída de um Presidente e: :trí:s) Diretores, todos
com mandato de 4 (quatro) anos."
'•Q

'j
II

1\rL 2<' Estu lei entrurá cm vigor nu dnta de suu publicuçilo, re·
vogudus as disposições ctn contrário.
MENSAGEM N• 170, DE 1975
E.Xc'\:lentissinws Senhores Membros do Congresso Nucionul:
Nus termos tio art. SI du Constituiçi\o, tenho a honru de
submeter i1 ch.:vadu dc\ibcruçào d~: Vossa~ Exct:lêncius, acompanha·

'do de E.,posiçiio de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Indústria c do Comércio, o anexo projeto de lei que "altera o art. 14 do
Decreto-lei nY 55, de I~ de nevem bro de 1966, que define a Politica
Nacional de Turismo, cria o Conselho Nacional de TuriSmo c a
Empresa Brasileira de Turismo. c dá outras providências".
Brusilia, cm 20 de junho de 1975,- Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/N• 56, DE 6 DE JUNHO
DE 1975, DO MINISTIÕRIO DA INDúSTRIA E DO COMI:.RCIO,
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de 1966, que criou a
Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, dispõe em seu
urtigo 14 qu~:"' administr~tc;lio desta Empresa será exercida por uma
Dirctoria, constituída de um Presidente c dois Diretores.
2. O Decreto n• 60.224, de t6 de reverciro de 1967, que regulamentou o Decreto-lei citado, combinado com o Decreto n• 60.362,
de lO de março de 1967, que expediu os Estatutos da EMBRATUR,
lixou '" mribuições do Presidente c dos dois Diretores, sendo o da
DIREC (Di,etoria paru Assuntos Econômicos), designado para gerir
a ap!icaçiio dos recursos da Empresa e o da DITUR (Diretoria para
Assuntos Turísticos), para coordenar c programar as atividades
turisticas.
3. N" prútic", no entanto, a distribuição das complexas tareras
d" emprcs" não se adequa "o estabelecido nos referidos documentos
legais.
4. Uma anúlíse das diversas atividades da Empresa permite
ngrupú-lus cm qu:•Lro áreas:
I - De Plartjamento, compreendendo a formulação de diretritcs p"ra a Políti·'a N"cion"l de Turismo e dos planos necessários
paru implementú 'u; o CKUme prévio dos empreendimentos. para nns
de seu en4uad'rur.ocnto nos planos da Política Nacional de Turismo;
o lcvunti.1mcnto ,:c: dados c:stutísticos; e os estudos do mercado turisa
tíco bn.J~ilciro, suus potenciulidudcs c rumos do seu desenvolvimento;
11 - De Ativldades Operacionais, compreendendo a execução
dos projetos "provudos pela Empresa ou pelo Conselho Nucionul de
Turismo- CNTur: o trein,.mento de miio-de-obra para a ind~stria
turisti~.:u: o registro c fiscalizuçào de empreendimentos turísticos: a
surt:rvisflo das atividudcs realizadas cm coopemçào com outras enti·
dados, ou por empres:a.< nas quais a EMBRATUR tenha participa·
çtuJ <u.:ionúria;

lll - De Atlvldades Típicas de Banco de lnvesllmentos,
cumpn:cndcndo u untilisc c lisculizucào de cmpre\!ndimentos de t~r·
ccirus, c u ucompunhurm:nto de investimentos feitos pela
EM IJI~,\ TU R L"lllll recursos próprios ou, ainda. com os originários
d~.: r~.:cursmi tlu T~.:soui'O Nucionu\, do Fundo de Investimentos Se·
toriJ11 ( FISiiT)e do Fundo Gcrul de Turismo (FUNGETUR).

-598IV - De Atlvldades Administrativas, compreendendo todas as concursos de títulos c provas, e os segundos, os contratados para o
atividades- meio da Empresa (administraçüo de pessoal, material, cxorcicio de atividudes de magistério por tempo determinado, passanfinanças, etc).
do u constituir u clusse especial de Auxiliar de Ensino.
5. O agrupamento funcional das atividades acima. sugere,
Os rrofcssorcs Titular. Adjunto e Assistente constituem, por
portanto, a conveniência da criação de uma terceira Diretoria na sÚtJ vez, as clusscs do magistério superior (art. 49),
Empresa, passando sua organização a ser a seguinte:
No tocante ios atribuições, o Projeto confere aos integrantes do
-Presidência
corpo docente do Ministério da Aeronl1utica a competência de
- Diretoria de Plancjamcnto c Coordenação
prescrv~Jr, cluborar e transmitir conhecimentos '~de natureza não
- Dirctoria de Operação c
esscnciulmt:ntc militar", bem como, as atribuições pertinentes à
- Dirc\oria de Investimentos.
administração do ensino, e à colaboração nu formação êtica e cívica,
6. As utividudcs administrativas poderiam ser, posteriormente,
O Capitulo III do Projeto trata do sistema de provimento dos
cometidas a uma Secretaria-Executiva.
professores, determinando que: "ali:m das condições especi!icus pura
7. Deste modo torna-se necessária a aheraçüo do art. 14 do cudu ·c~Jtegoriu, o candiduto deverá satisfazer aos requisitos de idoneidade moral, capacidade física e aptidüó psicológica compatíveis com
Decreto-lei n<' 55, de IB de novembro de 1966.
B. Nestas condições, tcnho a honra de submeter ii elevada consi- u atividude docente",
· No Capitulo IV, acham-se lixadas as responsabilidades do
dcraçtao de Vossa Excelência o projeto de lei, em anexo, objelivando
corpo docente do Ministêrio da Aeronáutica, destacando-se a de
alterar:o composição da Diretoriu da EMBRATUR.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Se- colaborar com a Dircção de Ensino nu preparação de material didático, a de cooperar na orientação do estudo dirigido, e a de participar
nhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. Severo Fagundes Gomes.
de advidadcs cxtruclasse.
De acordo com o regime de trabalho a que estão sujeitos, os
LEG!SL,JÇ,)O CITA D,f
professores deverão ministrar 40 horas semanais ·de atividude de
DECRETO-LEI N•• 55, DE IB DE NOVEMBRO DE 1966
m~1gistério, cm dois turnos comp1etos, no ensino superior; 24 horas,
Define a politica nacional de turismo, cria o Conselho Na- nos ensino• de l•ou 2• grau; e ter dedicação exclusiva, quando ror
cional de Turismo c a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras Auxiliar de Ensino.
O corpo docente de cada organização de ensino do Ministério
providências.
da AeroniiUtica poderá ter como coadjuvante: tecnologistas, preparadores e inspetores-monitores e contratados, cabendo a cada um,
atribuiçllo própria.
1\rt. 14. A administração da Empresa Brasileira de Turismo
No rcrercnte i1 remuneração, o projeto estabelece que os salários
scr:'t exercida por uma Din:toria c será constituída de um Presidente e biosicos dos professores e coadjuvantes das organizações de ensino
dois Dirctorcs, todos com munduto de quatro anos.
do Ministério da Aeroniluticu são ·os já (ixados em lei, cabendo,
ainda, ao professor o direito à gratificação de adicional por tempo de
.serviço, se for subordinado ao regime estatutário; à gratificação de
(.-is Comissões de Economia e de Finanças.) auxílio ao aperfeiçoamento têcnico-prolissional, í: a gratificação por
dcdicaçrío exclusiva.
PARECERES N•s 436,437 E 438, de 1975

........................................................

.................................. ················ .....

Sobre o Projeto de Lei da Cl\mara no 66, de 1975 (n• 7568, de 1975, na CD), que dispõe .Obre o Magistério da
Aeronáutica, c dá outras providências.
PARECER N•436, DE 1975
Do Comissão de Segurança N aelonal
Relator: Senador José Lindoso
Com a Mensagem n' 172, o Senhor Presidente da República
encaminhou io apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de
Exposiçtlo de Motivos do Senhor Ministro da Aeronáutica, o presente projeto que organiza o Magistêrio da Aero;;áutica e estabelece o
rcgimcjuridico de seu corpo docente e pessoal coadjuvante,
O objctivo primordial do projeto, como afirma o Senhor
Ministro da Acron(lutica. é obviar uo processo contínuo e indesejável de csvut.íamento .. que vem sofrendo o seu quadro de professores,
cm dccorr~nciu dus diliculdudt:s de recrutamento de novos mestres,
ocasionadas, ror suu vez. pclu carência de atrativos que o Ministério
da Aeronúutica tem a orerccer. pelos salários muito inferiores uos do
mercado de trabalho, pelos onodestos beneficias de previdência nu
inatividadc, c pela ~msi:ncia de dispositivos que assegurem ao seu
corpo docente a oportunidade de lhzcr carreira naquele Ministério.
De acordo com u proposição governamental, o Magistério du
Acronúutk:u, compor-sc-{t de pro!i:ssorcs civis. que integruri'io o seu
corpo docente c o seu pessoal uuxlliur, cabendo-lhes, de acordo com
a lcgislu..;iio trabalhista, exercer atividades ligudus ao ensino e à
ri!SlltliSa.
Os prurcssorcs u~.:ham-sc ugrupudos em duas cutegorius:
pt:rmam:ntcs c t~:mp~..Jr:lri;~s. Os primeiros são os admitidos utruvés de

No título das disposições especiais, o projeto veda ao professor
a ministraçtao do ensino individual a alunos da organização de
ensino do Ministério du Aeronúuticu, bem como o ensino em cursos
ou organizuçõcs semelhantes, de preparação para concurso de
admissllo ou para exames de segunda época na orgunizuçào onde
lecionu.
Aos utuais professores cfetivos, regidos pela Lei n• 1.711/52, o
projeto assoguru a aplicação das vantagens e direitos nele previstos,
mantido seu regime jurídico.
No titulo das disposições transitórias, n proposição prescreve
que, pura efeito de computibilizaçuo dos aluais cargos existentes com
as clusscs previstu.s na futura lei, adotar~se-á a seguinte corres~
pondênci:o: professor pleno-professor titular; professor ussociudorro ICssor adjunto: professor assistente-professor assistente.
Tod~1s essus providências ucimu enumeradas, ao ludo de outras
contidus no projeto, referentes à estrutura organizacional do Mugistêrio du Aeronúuticu, sobre as atribuições conferidas áos diversos tipos 1.h: professores, sobre os regimes de seu provimento e de seu tru·
b:olho didútico c sobre deveres e responsabilidades, formam um
conjunto harmonioso de disposições objetivas e práticas capuz de
assegurur condições psicológicas c pecuniárias favoráveis uo pessoal
docente do Ministério du Acronúutica, bem como de propiciar meios
efctivos pura a mellloriu dos padrões de ensino nus orgunizuçõc:s
destu Sc~.:reltlria de Estudo.
O projeto, a nosso ver, constitui mesmo um parudigmu de
urgani1.açiio do magistério militur, qu~:r do ponto de vistu de seu
aspecto estrutural, quer no tocante uo regillle jurídico udotudo puru
o pessoal que' nc!l.: trubulhu, rc(1rcscntando, desta formu, futor
lledsivo para o solu~.:ionumcnto dos problemas u que se refere o Se!
niHH Ministro da 1\eron:'JuticH, e111 !'iUu Exrosiçl\o de Motivos,

-599Por cssus razões, cstu Comissão manifesta-se pela aprovaçilo do
projeto sob exume.
Sala das Comissõ~s, cm 24 de setembro de 1975. - José
Gulomard, Presidente- José Llndoso, Relator- Lulz CavalcanteAgenor Maria- Vasconcelos Torres- VlrgRio Távora.
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sm1l Uoccntc d;.J Aeroniluticu, com a finalidade de evitar o progressivo esvaziumcnto de seus quadros, unte o aceno oferecido pelos
c~tnbelccimentos purticulart.ls, através de salários mais. vantajoSos.
Daí por que teve o governo de propiciar uma maior soma de
utrutivos, sob a forrnu de gratificações que foram distribuídas como
gratilica<;ilo "dicional por tempo de serviço, quando o proressor ror
sujeito ao regime cstatutilrio: sob a rarma de gratificação de auxílio
PARECER No 437, DE 1975
ao aperfciçotJmcnto técnico-profissional~ gratificacüo de comissUo
no Mugistério da Aeronáutica; c como gratificução de Dedicuçr1o
Da Comissão de Serviço Público Civil
Exclusiv<J.
No capítulo das Disposições Espcciais, o projeto veda, a qualRelator: Senador Lázaro Barboza
quer tilu\o, 0 ensino, pelo pessoal d~centc da Aeronáutica, c~ car..átcr p:.1niculur. mediante:: rcmuncraçao, a.os aluno~ da Orgamzaçao
Origini~rio do Poder Executivo, que o encaminhou à apreciação
do Congresso Nacional com a Mensagem n• 172, o presente projeto, onlle estiver lccionando. B. defeso, lambem, o cnsmo em curs~s ~u
on1 sob o exame desta Comissão, dispõe sobre a organização do organizucõcs semclhüntcs de preparação para c~nc~rsos de adm1ssao
M"gistério da Acronúutiea c o regime jurídico de seu corpo docente ou para e.xamcs de segunda época nu Orgamzaçao onde exerce o
magistério.
. ..
c pessoal coadjuvante.
.
·Finalmente. para o[cito de c01npat1b1hdade dos cargos atual·
Segundo anrma o Senhor Ministro da Aeronáutica, em sua Ex·
posiçilo de Motivos, esta Secretaria de Estado vem sorrendo, nos úl- mente existenteS com os previstos no projeto. ficou estabelecida a setimos anos, um processo contínuo e indesejável de esvaziamento guinte corrcspondênciu: J>rofes;or Pleno- Profess~r Titular: Profesqualitativo no seu quadro de proressor~s, em decorrência da ralta de sor Associudo- Professor Adjunto e Professor AsSistente.
Todas tiS providências éon tidas no projeto em apreço St:
atrativos qur.: o Ministério tem a oferecer,' dos salários inferiores aos
harmoni1.mn. basicamente, com as normas previstas nu r..tuallei do
tJ!'cn.:~o:idos no mcrcudo de trabalho, dos insuficicntt:s benefícios previdenciúrios c da ~1usência de regulamentação que assegure ao seu Ensino Superior (Lei n• 5.540/6H)._c c.o~ a Lei n• 6.182, d~ I! de dc·
lembro de 1974, que '"lixa a rctnbu1çuo do Grupo-MagiStono, do
pessoal docente a oportunidade de razer carreira naquele Ministério.
Serviço Civil da União c das Autarquias Federais, o uá outras pro·
i\ proposição. no Título I. dispõe sobre a organização do Magistério Lia Ac.:ronúutica. que tem como seus integrantes os professores vidêncius".
Por outro lado, nenhuma disposição proposta connita com a
civis dns Organizuções Ue Ensino da Aeronáutica, os quais serão
Lei n'' 1.711/52 nem com os preceitos da CLT.
.
.
regidos pel" lcgisluC':1o trabalh is tu.
A conveniência, oportunill~1dc e mesmo necess1dade do projeto
Estruturulmentl!, o corpo doccntt.l da A-eronáutica passará a ser
foram exaustivamente sulicnwdus pelo Senhor Ministro da
constituído de Uuus catcgori~ts de professores: os permanentes c os
,\~.:ronúutka.
tcmrorúrios.
A vist:t do exposto, esla Comissão opina pt:la aprovação do
No Ensino Superior, o proressorado é distribuído pelas seguinpan:st:ntc
projeto.
. •
tes classes: l'rorcssor Titular, Pro[ossor Adjunto c Proressor As·
Sal" lias Comissões, cm 25 do setembro de 1975.- Luoz V1ana,
sistente.
Presidente ...: Lázaro Barhoza, Relator - Accioly Filho - Mauro
Aos pro[cssores do Ministério du Aeronáutica consoante deter·
Bcnevides- Danton Jobim- Alexandre Costa.
mina o mt. 7\1 do projeto, são conferidas as atribuições de preservar.
elaborar c transmitir conhecimentos de natureza não essencialmente
PARECER N•438, DE 1975
rnililm. bem como administrar o ensino e colaborar na formação
Da Comissão de Finanças
morul c cívica de seu ~llunado.
De conformidade com o Capítulo III, do Título III, rererente uo
Relator: Senador Saldanha Derzi
sistema de provimento, o projeto estabelece que, além das condições
csrecílicas para cada categoria. o candidato ao Magistério da Acre·
llÍILJtica deve sutisf<~lC.:r aos requisitos de idoneidade moral, capacidu·
De inici:nivu do Poder Executivo, vem il Comissão de Finanças
de físicu c aptidt10 psicológica compatíveis com a atividadc docente.
o projeto de lei que dispõe sobre o Magist~do da Aeronáutica, e dá
outrus provid~ncias.
É Uevcr primucial dos intt.lgrantes do Magistério da Aeronáutica
contribuir pura que o processo educacional se desenvolva no sentido
Nu C:inwru dos Deputados, a proposição tramitou pela
Lia formacfio integral do educando. dentro das modcrnus técnicas Com isstlo de Constit,uiçi'io c Justiçu, que opinou pela constitucionali·
redagógicas, c de ucordo com os objetivos estabelecidos pelo órgão Ualle c jLJrillkidude, c pclus Comissões de S~.:gurançu Nucional e de
norrmnivu do ensino du Aeronl1uticu.
Finanças que concluíram pela sua ;tprovução.
Nu toc:mtl! ao Regime de Trabalho, o projeto determina que o
A Mens~tgt.:m Presidencial submete a matériu ao Congresso Narrol'cssor do ensino superior estC1 sujeito a 40 horas semanais de uti- cional nos termos do urtigo SI d:J Constituiciio acompanhada Uc
vidaUc de nwgistério (ni'io utividi.tdc didClticn, lato sensu}: se do ensino E.,pusiçilo uc Motivos do Senhor Ministro de Estauo du Acron:iuti·
de I\' ou de :!1• g.mu. terú Ue prestar :!4 horas de cfetiva ativ'idade CU,lJLtcjustilica o projeto com us seguintes considerações:
uoccntc: c. se for Auxiliar de Ensino, tcrú de dar dedicação exclusiva.
··o Ministêrio da Acronüutic;.J vem sofrendo, nos
,, ;.tposcntulloria do professor pcrmunentc obedecerá às normas
l1ltimos unos, um processo continuo I! indesej<'tvel de esvazia·
cstatuid~IS na lcgisluçào trubulhista t.l prcvidcnciúriu.
mc.:nto quulitutivo no seu lJUudro Uc professores;
Ob~.:deccriio, igu~!ltnentc, aos preceitos desta lcgisluçào os cusos
- o rccrutwnento de novos professores vem,
de rcscistlll de contrato,
·
progrcssiv:.unc.:ntc, ttJrnando-sc muis dilicil, pt.llu car~nciu de
Pr~.:vê, uinllu, o projeto que o Corpo Docente de cudu Organiza ..
utrativos que o Ministéritl du Acronúuticu tem a oferecer;
ç~o Uc Ensino da Acronúuticu poderú ter como professores
- os salttrios muito inferiores nos do mercado de
cnmljuvuntcs, tttnto tc:cnologistus c inspctores-monitort.ls, como
tr:1h:dlw, os modestos benefícios de previdência nu inutivi~.:nntrutullns.
datle c, a uusêncht de rcyulumentuçào que ussegurc no
O ~.:upitulo dn rcmuneruçi'lo, lt vista das fi.lZÕes que motivurum n
Pessoal do Magistérill a orortunidadc de ftt;o:cr curreiru no
aprcscnt:u.;ftu Uo rrcscntc projeto, rcscrvu umu utcnçUo espcciul uo
Minist~rio Lia Acronúutfca, st10 as causas húsicus do citudo
a~pc~o:to du rctrihuiçrw ClHH.Iignu qu.:. devcrú ser dispensudn uo pesprocesso de.: esvat.iamcnto."

-600A referida Exposição rcss:dta que o projeto, "umu vct aprovado, vir:í preencher uma lacuna, hil muito existente nu lcgislaçilo que
r!:gula o ensino na Acroníllltica, bem como, virí1 corrigir us distorçlics apnntndas".
Oregime jurídico cstahclccido pura o pessoal civil dns Orgunizuçllcs de Ensino da Acroní!Ut'ica é o du lcgisluctao trabnlhi~tu, conforme determina n urtigo 2'' do projeto.
Em seu urtigo 7~ a 11roposiçi10 define como atribuições do
nHIP,istério us pertinentes t1 preservação, clabontçtlo c transmissUo de
ccmhccimcntos de natureza ni10 essencialmente militar, i1 administração do ensino, c i1 co\aboruçfio nu formação ética c cívicu do aluno.
SUo estahelecidus as condições puru udmissUo do pessoal do

M:1gis1ério d" Aeroninllic", :t/ém do regime de trubnlho c de disposi-

~ôcs rclntivus 11 rcmuncrw;Uo do's professores.

O Poder Executivo rcgulnmcntnril n Lei no prazo de 120 (cenloe
vinte) dius a purtir de suu puhlicuçào.
Organizando o Mugistério da Acronúuticu c dispondo sobre ~~~
condições de seu funcionamento, o projeto cncontru·sc dentro dns
dirclrizcs est:thclecidas nclo Governo Federal para classificação de
seu rcssoul.
No :imhilo da competência regimental da Comissão de Finançns, nud;:1 vemos que se possa opor uo projeto de lei cm exume c.
ussim. munifestnmo .. nos pelu sua aprovação.
Sala das Comissões, em 2S de setembro de 1975, - .o\maral
Peixoto, Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Virgílio TávoraMattos Lciio - Mauro Benevides - Dirceu Cardoso - Roberto
Saturnino- Fausto Castelo-Branco- Ruy Santos.
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,__ .... ' .. ' " .... ' ' '' ' ' ' ' . ' ''' ''.' .. ' '' '' '. '' .
. " " ... ' .... ' ... " .' .. ' ' .......... ' . ' . ' .' .. ' . ' . " "
"·- .. " " " ." " " " ." " " " .......
" " '" " " " " "
' ... ' . ' . ' . "
.... ij1' ~.:. ~;s·r·c~~~Ít·.:n·t~~ ·d·c· .:~~~~j,;~r."l; ;1~m;ial ou total de do ln·
'

'

~;ôcs lJTI.':lllll.!lltúrius uu de: créditos udicionais, uutorizados cm
foi."

Como se wrificn do proccssudo, a uutorizaçi'io pleiteadu p~lo
Executivo, pur:1 o crédito cspcciul u ubrir-se em fuvor du Just1ç~1
Fcllcrul d~.: 1~ lnstúnci:1, ilnplicurú na unulução parcial de dotações
Cllllsig.nadas llll On;umcnto vigente tlo subuncxo 0900, no montante
de CrS 2.DHU.OOU,Oll (dois milhões c oitenta mil cruzeiros).
Utili;.a-sc, ussim, o processo du comp·cnsuçào, criando-se
recursos pe\:1 anuluçào parcial de dotações orçamentárias não
Clllllprumctidas.
O prujl.!to soh nos:;o c~ume, portanto, eslá pcrfeitnmente cnquadru<.lo nus normns constitucionais c legais que regulam o crédito cspe·
cinl, u que nus lcvu u opinur por ~ua uprovuçào.
S"ln das Comissões, cm 17 de setembro de 1975. -Gustavo
· Capancma, l'rcsidcnlc, cm exercido - ltalivlo Coelho, Relator Nelson Carneiro- Helvidlo Nunes- Heitor Dias- José LindosoLeite Chaves- Renato Franco.

PARECER N•440, DE 1975
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Helvidlo Nunes

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1975
(n' 881-B, de 1975 na origem), que "autoriza o Poder
Executivo a abrir â Justiça Federal de J• Instância, crédilo especial de CrS 2.080,000,00 (dois milhões e oitenta mil
cruzeiros) para o fim que especfnca ".
PARECER No 439, DE 1975
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador llalívio Coelho,
Vem it revisão do Senado o Projeto de Lei n• 62, de 1975,
originitrio da Mensagem n• 232, de 31 de julho do corrente ano, firmada pelo Senhor !'residente da República, cujo objetivo é o de
atender às despesas com n construção du Sede de Seçiio Judiciária do
Estado do AnHtLonas, referente à Justiça Federal de I• lnslânciu.
A proposiçiio surgiu da solicitação do Senhor Presidente do
Conselho da Justiça Federal, a 3 I de janeiro do corrente ano, e farta·
lccida pelos pareceres favoráveis do Ministério da Fazenda e do Se·
nhor Ministro-Chefe du Secretaria de Planejamento, cujo Exposição
do Motivos fundamentou a Mensagem presidencial.
Na Ciunur" dos Deputados, a matéria foi aprovada, sem
quuiLruer rcstriçüo, no órgilo técnico que a examinou c no Plenário
que a consugrou.
Na verdade, nada hú a se lhe opor.
Nossa sistemútica é bastante rigorosa cm relação aos créditos
~.:spcciais ou suplementares, determinando o urt. 61, partígrafo IY,
lctru c da Constituiçuo Federal, que é vcduda
"a ubcrturu de crédito especial ou suplementar sem próuutorizaçiio legislativu c scnl indicação dos recursos
curres!"'ondcntcs.··
vi:~

A sca turno, u Lei n• 4,320, de 17 de março de 1964, estabelece
cli.1ramentt::
"Arl. 43. A ubcrtura de cróditos supletncntarcs c
cspcduis Ucpcm.lc da existência de recursos disponlveis pura
ocorrer i1 llcspcsu c serll preccdidn de cxposiçi1ojustifictltivu.

Oriundo da C::imar:t dos Deputados, c depois de ter recebido
parecer f':tvorúvel c unimime da Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal, chega à Comissão de Finanças o Projeto de Lei
n'' 62, de 1975 (l'rojctu de Lei n• 881-8, de 1975, na Câmara dos
Deput:tdos), resultante ·de Mens:tgcm do Excelentissimo Senhor
Presidente da República. acompanhada de Exposição de Motivos do
Ministro de Estado Cher~ da Secretaria do Planejamento, "que
:tutoriza o Poder J;xecutivo n abrir ü Justiça Federal de I• Instância
crédito cspcei:tl de C:rS 2,080.000,00 (dois milhões e oitenta mil cru·
t.ciros)", destinado a atender clespcsas com a construção da Sede da
Seçiio Judiciúria do J;stado do Amazonas:
2. O urt. 2Y du proposição cm exume esclarece que uos recursos
nccessúrios it execução desta lei decorrerão da anulação parcial de
do tacões orçamenhírius consignadas no vigente Orçamento•~, no
subuncxo que indica.
Estú plcnmnentc :\tendida, pois, a exigência que se conlênf nu
Lei n'' 4.320, de 17 de março de 196"4, ln •erbls:
"Art. 43. A abertura de créditos suplementares c espe·
cinis depende da existência de recursos disponlvei,s para
ocorrer it despesa c scrit precedida de exposição justificativa.
§ I\' Considcnllll·SC recursos, para fim deste artigo,
desde que nu o comprometidos: .

............... " ................... ' .' ' .' .' .' .... ' .'

• III- os rcsulla~os, de anulação parcial ou total de dota·.
orcumcnttirius ou de créditos adicionais~ autorizados cm

1,a~cs

lc1."

3. Assim, certo que os aspectos constitucionais foram atendi·
dos, conforme afirn10u a doutu Comissão de Constituição c Justiça,
c uma vct: 'JUC us normus de direito finuncciro foram fielmente obser·
vndns, a Comissioo de Finanças do Senado Federal manifesta-se pela
aprovaçiio do i'rojeto de Lei n• 62, de 1975.
fi o parecer.
Sala uns Comissões, cm
de
de 1975. - Amarai
Peixoto, l'rosidcnlc - Hclvldlo Nunes, Relator - Mauro
Bcncvldcs- Muitos Leiio- VlrgBio Távora- Roberto Suturnlno Dirceu Cardoso- Ruy Santos- Evchlslo VIeira- Danton Joblm,

-601PARECERES N•s441, 44le443, DE 1975
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1975-DF,
que "dispõe sobre a eonstiluiçilo do Fundo de Flnanelamenlo
para Água e Esgotos do Distrito Federal - FAE-DF, e dd ou·
Iras providências".
PARECER N• 441, DE 1975
Da Comisoilo de Conslituiçio e Justiça
Relator: Senador José Sarney
O Excclcnlissimo Senhor Presidente da República, com embasa·
mc11lo no art. 51, combinado com o item V, do urt. 42 da Constituiçüo, submeteu ü deliberação do Senado Federal, acompanhado de
Exposi<;ilo de Motivos do Governador do Distrito Federal, o
presente projeto de lei, que "dispõe sobre a constituição do Fundo de
Financiamento para Água c Esgotos do Distrito· Federal .:... FAE·
DF.
Na Exposição de Motivos, o Governador Elmo Serejo Farias ex·
põe ter cm vis tu, com sua iniciativa, a adesão do Governo do Distrito
Federul no Plano Nacional de Saneamento· - PLANASA,
objetivando exccutur a politica nacional prevista para o Selar,
Todos sabemos que de modo irregular e deficiente se vem
processando o abastecimento de água à Capital da República,
notudamente üs cidadcs-satêlites, pelo qu~ urge sejam adotadas
providêneiús que solucionem o problema. Na Mensagem, enratiza
S. Excelência:

"Forçoso destacar-se, ainda, o esgotamento sanitário,
em que a despoluição do Lago Paranoá desponta como
prioriUtriu. Unicumcntc livre da poluição- que o ameaçapudcr{t ser utilizadu como local de recreação, na forma cm
que roi concebido pelos criadores desta cidade, em seu plano
originul."
·
Fucc u essas dcnciências, "e dentro da· seqUência natural para a
adoçüo do PLANASA, imprescindível se raz a criação do Fundo de
Finuncittmento purtt Água e Esgoto do Distrito Federal- DF",
Em vários Estados medida idêntica já roi concretizada, notadamente no Amazonas, Buhiu, Pernambuco, Paraná c São Paulo.
Afinal a elaboração do anteprojeto consubstancia o resultado
de contratos mttntidos por representantes do Governo com diri·
gentes do Bunco Nacional da Habitação, que considerou o
documento integralmente essencial aos fins a que se propõe o Dis·
!rito Fcdcrul.
O urtigo 51, cm que se rundamentou o E•ceientíssimo Senhor
l'rcsidcntc da Rcpúblicu pcrmiic-lhe enviar ao Congresso Nacional
projetas de lei sobre qualquer matéria. O item V, do art. 42, institui
competir privativamente ao Senado Federal leslslar para o Distrito
Federal, segundo o disposto no § I• do arl. 17, Rererido dispositivo
dctcrminu cubcr uo Scnttdo Fcdcrul discutir e votar projetos de lei
sobre Serviços Públicos,
Como se vcrincu, encontra-se u mut/:ria ajustudamente enquadrudu cm disposições constiLUcionuis que u regem.
Nessu conrormidttdc, somos pclu constitucionalidade e juridicidudc dil prorosh;iio cm exume,

1:

,.
I

êo Purc~.:cr,

Stilu dus Comissões, em 27 de ugosto de 1975.- Accloly Filho,

j
,,I
.I

'''

Presidente~ Josó Sarncy, Relutar- Hclvldio Nunes- Heitor Dias

- Ç>ustavo Capancma - Mauro Benevldes - Renato Franco Mattos Leilo.
PARECER N• 441, DE 1975
Da Comissão do Distrito Fcdcrnl ·
Relator: Senador Heivldlo Nunes ,
Depois de exuminudu nu Comissão de Constituição e J_ustiçu,
que lhe deu unimime uprovuçuo, chega u esta Comissão o ProJeto de
Lei n'' 110, de 1975-DF, oriundo da Mensugem n• 180, de 1975, do

Exm• Sr. Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, que "dispõe
sobre u constituição de Fundo de Finunciamento para Água e
Esgotos d~ Distrit'o Federal- FAE",
2, Extruio d;1 Exposição de Motivos que inrorma a Mensugem
Presidencial tópicos que me parecem de real significação:
"O diploma que se pretende obter por via legislativa representa
u adesão do Governo do Distrito 'Federal ao Plano Nacional de
Suneumento - PLANASA, visando a executar, em seu âmbito, u
políticu nacional dclincudu pura o sctor.
Cumo se sabe, o saneamento básico ao tempo e111 que representa
um grave problema, cuja solução requer esrorços concentrados c
clcvudos investimentos, ,tem se constituído um desafio para o País
que, cm oportuno momento, resolveu traçar uma dirctriz com o lito
de equucionú-lo, convocando, para a árdua tarefa, o Banco Nacional
du lluhituçilo- ~NH -,mercê não só de seus métodos de atuação,
bem assim da cstreitu correspondência entre o deficit habitacional e o
deficit nu ítrca de s;.mcmncnto,
Esse Banco, por seu turno, criou o Sistema Financeiro de
Saneamento- SFS- que ê constituído pelo próprio BNH, como
órgUo central normativo c controlador, pelos governos estaduais c
pclus entidades que u ele livremente passaram a integrar."
3. Não há dúvidas de que não se concebe. crescimento arde· .
nudo, sobretudo no que se ~rerere às grundes conccntruções· humanus, sem tt cxistênciu de inrru-estrutura apropriada. E, no particular,
ganha real prioridude a orerta de água i1 população, atê mesmo
"como ratar preponderante de saúde e de ajustumenlo do meio·
ambiente ao homem".
Todos quantos habitam nu Capital Federal sabem, por
expcriênciu própriu, quUo deficiente é o uhltstccirnento de águu,
murcudumente às cidndes-satélitcs, bem ussim conhecem os perigos
advindes da poluição do Lago Parana(•.
A Companhia de Ãgúa ·e Esgotos de Brasília - CAESB,
segundo inrorma a preraluda Exposição de Motivos, já elaborou us
"dirctrizes preconizadas pura a solução do problcn.1a".
Ecsclmece:
"Neste estudo, ficou definida a capacidade de endividamento da
empresa, determinando a composição dos financian1entos indispensítvcis cu purccla do investimento a rundo perdido.
No entanto, pura que toda esta programação seja desenvolvida,
c dentro du segUência naturul para a udoçuo do 'PLANASA,
imprescindível se rul. u criação do Fundo de Financiarnento Para
Ágmr c Esgotos do Distrito Federal- FAE-DF."
4. Em race do exposto o parecer i: que seja aprovado o Projeto
de Lei n'' 110, de 1975, que enseja u constituição do Fundo de
Financimncnto parn Água c Esgotos no Distrito Federal - FAE·
DF.
Suhr das Comissões, em 4 de setembro de 1975.- Heitor Dias,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relutar - Otalr Becker - Ruy Carneiro - Adalberto Sena - Saldanha Derzl - Uzaro Barboza.
PARECER N• 443, DE 1975
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Mattos Leio
O presente projeto de lei, de iniciativa do Senhor Presidente du
Repilblicu, ucolhe mutí:riu de interesse do Distrito Federal c resulta
de Antcprojeto de Lei que truta da constituiçuo do Fundo de Finan·
ciumento pum Águu c Esgotos do Distrito Federai- FAE-DF.
2. Nos termos du Exposição de Motivos do Sr. Governador do
Distrito Fcderul, o Governo du Cupitul pretende aqerir ao Plano f'la·
cionul de Suneumento - PLANASA, u fim de desenvolver sua
uçào nos moldes du políticu nacional estabelecida pura o sctor.
··
Adiunte, u Exposição de Motivos inrormu que u turcra de enrren·
tur o problemu do sunellmento básico roi aretu uo Banco Nacional da
Hubituçuo- BNH, u quem, no pluno finunceiro, incumbiu n cria··
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próprio BNH, como órgão central normativo e controlador, pelos
governos cstuduais c por outras entidades integrantes do Sistema.
Por outro lado, os recursos canalizados ao Sistema são de duas
espécies: recursos pura 11nunciamcnto e recursos a fundo perdido.
Quanto nos recursos pura financiamento, a Exposição de Motivos diz que eles se originam, cm partes iguais, de recursos do BNH
ou por ele imobilizados c de recursos dos Fundos de Financiamento
para Água c Esgotos- F1\ E, instituídos pelos governos estaduais.
Dessa forma, aos governos estaduais cabe uma participação
financeira correspondente à metade do total dos recursos dirigidos
paru aquele fim, enquanto o BN H se encarrega da outra metade do
linnncinmcnto. Todavia, conforme se depreende da Exposição de
Motivos, pode ocorrer de os governos estaduais se socorrerem de
empréstimo suplementar do próprio BNH, por não se encontrarem
cm condições que lhes permitam financiar a sua parte,
Além desses recursos para linanciumento, há os recursos a
fundo perdido, sobre o que a Exposição de Motivos diz apenas, que
eles levarão cm consideração a capacidade de endividamento da
empresa (órgão rcsponsávd pela execução do programa de saneamento), tendo, como fontes, possíveis recursos orçamentários do
Governo Federal cfou recursos próprios ou orçamentários do
Governo local.
Em relação a esses recursos a fundo perdido, há uma particularidade que deve ser destacada: trata-se de recursos sem retorno. Em
outras palavras, sfio recursos doados._ Por essa razão, há uma
impropriedad-e terminológica na Exposição de Motivos, quando
ml!ncionu no item 5.2 (ll. 3) uma "'parcela de investimento a fundo
perdido:·. Nu verdade, não se pode falar, rigorosamente, cm investimento- porque este pressupõe retorno de capital -, não obstante
t:m linunças públicas se entender, genericamente, por investimento
quaisquer recursos públicos destinados a obras públicas (no caso,
sun~.::.amcnto).

A Exposição de Motivos segue, explicando as metas governareferentes ao saneamento do Distrito Federal, para o que a
Companhia de Águas c Esgotos de Brasília - C/\ESB, é a entidade competente a tratar do assunto, ressaltada a necessidade da
criaçf10 do Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Distrito Federal- FAE- DF, a lim de ser adotado o PLANAS/\.
3. Quanto ao texto do Projeto de Lei não há qualquer reparo a
razcr, do ponto de vista financeiro, estando bem definidos os seus
aspectos essenciais: constituição do FAE-DF, origem e composição
de recursos do Fundo c as garantias orcrccidas pelo Distrito Federal
ao Banco Nacional da Habitação pelos empréstimos concedidos
para ;.~ execuçUo d<ts obras e serviços de saneamento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei cm
exame.
Sala das Comissões, cm 25 de setembro de 1975. - Amaral
Peixoto, Presidente - Manos Leão, Relator - Virgilio Távora Roberto Saturnino - Dirceu Cardoso - Fausto Castelo-Br•nco Ruy Santos- Evelásio Vieira - Danton Jobim.
mcnt~ds

vigéncia do artigo 1.215 do Código de Processo Civil, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 419, de 1975, da
Comisstto:
-de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nt10 havendo 'luem qucirra usar da palavra, encerro a discussão.
Esl(a encerrada.
Em votaçiio.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
·
Está aprovado,
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•60, DE 1975
(No 666-B/75, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Suspende a vigência do artigo 1.115 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Fica suspensa a vigência do art. 1.215 do Código de
Processo Civil, até que lei especial discipline a matt:ria nele contida.
1\rt, 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
n.:vogadus as disposiçõcs cm contrário.
1\rt. 11•

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'
62, de 1975 (apresentado pela Comissão de Educação e
Cu\turu como conclusão de seu Parecer no 407, de 1975), que
autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a firmar
convênio com a Fundação Bernard Van Leer, da Holanda,
par:t execução da primeira etapa do "Projeto dc/\valiaçào de
Currículo nos Parques Inrantis Municipais", tendo
PARECER, sob n' 40M, de 1975, da Comissão:
- de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a
discussfto. (Pauso,)
·
Está cncerr:.ada.
Em vowçiio.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pousa.)
Est(a uprovudo.
O projeto ir:í it Comissão de Redução.
to seguinte o projeto aprovado:
I'ROJETO DE RESOLUÇÃO N•62, DE 1975
Autorizo u Prefeitura do Município de Silo Poulo a firmar
convênio com a Fundoçilo Bernard Van Leer, da Holanda, para
execução du primeiro etapa do "Projeto de Avolloçilo de Currículo nos Porques lnfontls Municlpois".

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Do Expediente
lido consta o Projeto de Lei dn Câmara n• 67, de 1975, que nos termos da alínea "b" do inciso 11 do art. 141 do Regimento Interno,
rc~.:~.:berú emendas perante a primeira comissão a que l'oi distribuído,
pdu pra1.o de cinco s~.:ssões ordinCirius.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se iJ

ORDEM DO DIA
Item I
Dis~:usstto, cm lurno único, do Projt:to de Lei da Câmara
n'' ilO, de 1975 (n• 66il-B, de 1975, nu Casa de origem) de
iniciativa do Senhor !'residente da República, que suspende a

O Senado Federal resolve:
Artigo )I' É 11 Prefeitura do Município de São Puu\o uutori·
zuc.Ju u firmur conv~nio c a rc:ccber rc:cursos nnunceiros sob u formu
de dow;t1o du "Funduçtao Bcrnurd Van Leer''. instituição holundc:su
com sede cm 1·\aia, no vulor de DF\. 1.320.000,00 (hum milhüo,
trezentos c vinte mil Florins Holandeses) ou a cquivulenh: cm outras
mocLias, dcstinudo ia coberluru ·das despesus com u execução du
rrimcirll etapa Jo "Projeto de /\vuliuçilo de Currículo nos Parques
Infantis Municipais", cm colubor;.açào com a Funduçào Cnrlos Chu~
).!US,

-603Artigo 2• Esta rcsoluçilo entra em vigor nu data de sua publiC~Içào.

-2Vot01çào, cm turno único, do Requerimento n9 416, de 1975, do

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal•es) - Esgotada a maté- Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso do Presidente do Instituto do Açúcar
ria constante da Ordem do Diu.
c do Álcool - IAA, General Álvaro Tavares do Carmo, pronunciaNada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presen- do no dia 15 de agosto de 1975, por ocasião do encerramento do·lll
te sessão, designando, pnra u de :amanhã, u seguinte
Encontro Nacional dos Produ tom de Açúcar, realizado em Campos
-Estado do Rio de Janeiro,

-3-

ORDEM DO DIA

Discussão, cm turno único, da redução final (oferecida pela
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 429, de 1975), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 13, de 1975 (n• 13-B/75, na Câmara dos
-1Deputados), que aprova o Texto do Acordo de Cooperaçuo Tócníca,
Jirmado entre o Brasil c o Canadá, em Brasília, a 2 de abril de 1975,
com a ressalva proposta pela Comissão de Relações Exteriores ao
Votaçiio. em turno únÍco, do Requerimento n• 413, de 1975, do item 3 do art. II do referido Acordo.
Sr. Senador Otair Becker, solicitando a transcriçiio, nos Anais do
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
Senado 'Federal, do artigo publicado no jornal O Estado de
sessão.
r'lorianópolis, intitulado "125 Anos de Luta e Progresso", alusivo às
comcmomçõt:!i do 125Yanivcrsário de Blumenau.
(Levam a-se a sessão, às /8 horas e45 minutos.)
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148• Sessão da I• Sessão Legislativa das~ Legislatura,
em 26 de setembro de 1975
PRESIDt:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E RUY CARNEIRO.

'

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- José Este·
ves - Josi: Lindoso - Callete Pinheiro - Renato Franco Alcx:iitdrc C:ost" ~ José Sarney - Helvídio Nunes - Petrônio
Portcllll- Mt~uro Benevidcs- Virgilio Távora- Wilson Gonçal·
vcs- Agcnor Mt~rill - Ruy Carneiro -.Marcos Freire - Luiz
C:"v"l""lllc- Gilvtln Rocht1- Ruy Santos- Dirceu Cardoso·Joflo C:t~lmon - Roberto Saturnino- Benjamim Farah- Gustavo
C~tpmH:nw - lt;.tnH.Ir Franco - Lázaro Barboza - Osircs Teixeira
- A"doly Filho- Otair Beckcr- Paulo Brossard-'- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes)- A lista de presença
acusa o compmecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimenwl declaro aberta a sessão.
.
O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expedtente.
(;lido o seguinte
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista n• 11, de 197S,,em l6de setembro de 1975
Comunicação de Elelçiio e Posse:
- do Sr. Antonio Gomes Chaves, comunicando sua posse no
cargo de Prefeito Municipal de Vargem Grande-MA. em virtude de
renúncia do titular:
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caraguatatuba •
SP, comunicando eleiçiio e posse dos Senhores Benedito Pinto de
Faria e Otúvio Patrício de Moraes, respectivamente, nos cargos de
Vice-Presidente e Secretúrio-Geral daquela Casa, em razão de destituição c renúncia dos titulares:
-da Câmara Municipal de Lorena-SP, congratulando-se com
a Sra. Regin'l Bartelega da Cunha Mendes, por sua reeleição como
Presidente do Diretório da ARENA daquela cidade.
Votos de Pesar:
- do TribunC~I Regional Eleitorul do Estado do Pará, com uni·
cC~ndo homenagem prestada por aquola Corte à memória da Sra. Jú·
liu Pussurinho. recentemente fuh:cida:
- da Câmaru Municipal de Capanema-PA, apresentando con·
dolénciC~s CIO Senhor SenC~dor Jarbas Passarinho e ao Senado Fe·
dera), pelo falecimento da Sr• Júlia Passarinho:
- du Assembléia Legislntiva do Estado do Piauí aprescntundo
condolências aos membros do Senado Federal, pelo falecimento do
cx-Scmtdor Jos~ CCtndido Fcrruz.
Congrutulucõcs:
- du Asscmblêitl Legislativa do Estado de Alugous congra·
tulando-se com a escolha do nome do Deputado Fruncelino Pereira

pura a Presidência da ARENA:
- do Tribunal de Contas do Estado da Bahia pela sanção da
Lei n• 6.223, de 14-07-75:
• - da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná pela apro·
vaçao do nome do ex-Presidente Getúlio Vargas à Refinaria de
Arnudria.
Aplausos ao Congresso Nacional pela Decretação da,l-t;i Co,mplementar n•lS, de 1975, e sua sanção pelo Senhor Preiidé~t~ da JlepúbÍi~a: ,
·-da Câmar~ Municipal de Paran~iguara. GO;
-da Câmara Municipal de Limoeiro >PE:
-da Cümara Municipal de Palestina. SP:
-da Cümara Municipal de São Caetano do Sul. SP.
Manifestaçiio sobre projetos:
-do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, manifestan·
do apoio ao Projeto de Lei d;,· Câmara n945/75;
-da Câmara Municipal de Faxinai do Soturno· RS, manifcs·
tando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n•
61/75:
-da Câmara Municipal de São Jerónimo. RS, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 6 I/75:
-da Câmara Municipal de Lorena. SP, manifestando-se favoralmentc à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n•
17/75;
-da Câmara Munici'pal de São Caetano do Sul· SP, pela apro·
vação do Projeto de Lei do Senado n• 57/75:
-da Câmara Municipal de Mirassol • SP, pela aprovação da
Proposta de Emenda it Constituiçiio n• I7/75;
-da Citmarn Municipal de Moji-Guaçu. SP, pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n• 36/71.

Diversos:
-da Cilmara Municipal de Jequií:. BA, comunicando moção
de solidariodade, aprovada por aquela Casa, ao Dr. Camilo Calazans
de Magalhrtes. Presidente do Instituto Brasileiro do Café, da Bahia,
por seu interesse cm favor da implantaçuo do pólo cafeeiro naquele
Estado:
-da Ctimarn Municipal de Goiimia. GO, sugerindo a criaçiio
da Academia Brasileira de Politica. ABP, com a finalidade de reunir
os expoentes da politica nucionul:
-da Cilmara Municipal de Jpating<~. MG, encaminhando tese
de uutoriu do Vcrcndor Jos~ Carvalho, apresentndu no "XI Encontro Nacional de Vereadores do Bmsil", realizndo em Belém do Pará,
truçunUo·rnctus puru u melhoria de vidu no campo c o desenvolvi·
mento du ugropecuúriu no Bmsil:
-da Ctimaru Municinal de Lavras. MG, reivindicando u viubi·
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lidadi: técnico c gcocconômicu à impluntuçuo du ACOMINAS no
Município de llutinga, nuqucle Estado;
-da Câmara Municipal de Caruaru- PE, encaminhando cópia
do Requerimento n• 321/75, de autoria do Vereador Severino Alves
de Souza, solicitando esforços do Senado Federal, Câmara dos
Deputados, Ministério da Educaçuo c Cultura c Conselho Nacional
de Música no sentido de valorização c maior divulgaçuo da música
popular brasileira;
-da Câmara Municipal de Tercsópolis - RJ, encaminhando
cópia da Moção n• 44/75, formulada pelo Vereador Luiz Carregal,
solicitando que aquela cidade seja uma das primeiras a ser escolhida
para o funcionamento dos Jogos de Cassino, uma vez que é considerada área de lazer:
-da Câmara Municipal de Porto Alegre. RS, encaminhando a
Indicação n• 50/75, de autoria do Vereador Viton de Araújo, sugerindo proposição de Emenda à Constituição que permita a Sanitaristas e Técnicos cm Saúde Pública acumular funções:
- da Câmara Municipal de Bento de Abreu • SP, solicitando
providências para o tabelamento das consultas médicas, a exemplo
das quantias pagas pelos Institutos Prcvidenciários;
-da Câmara Municipal do Francisco Morato • SP, solicitando
providências no sentido de sercm tabeladas as consultas médicas;
-da Câmara Municipal de Mairiporã • SP, solicitando o tabelamento das consultas médicas:
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP, ~ncami·
nhando o Requerimento n• 1.340/7. de autoria do Vereador José
Alves Sobrinho, sugerindo proposição de Emenda à constituição no
scntido da implantação da pena do morte no País, para os crimes de
scqUestro:
-da Assembléia Legislativa do Estado de São. Paulo, encaminhando a Moção n• 70, de 1975, apresentada pelo Deputado Aduil
Vcttorazzo e outros, solicitando estudos no sentido de que seja
asscgurada à PETROBRÁS exclusividade para o fornecimento de petróleo e derivados a todos os órgãos e cmprcsas públicas da União,
dos Estados e dos Municípios:
-da Câmara Municipal de Taubaté • SP, encaminhando cópias
da Lei Municipal n• 1.524/75, que "declara o Professor Doutor José
Luiz Ccmbranclli descobridor da vacina antfcãncer" e do Decreto
Lcgislativo n• 14/75, quc concedo ao Professor Adriano Viterbo Souza da Silva, Dirctor-Gcral Superintcndcntc do Instituto Interna·
cional do Pesquisas Canccrológicas-IIPC-Prof. Doutor José Luiz
Ccmbranclli, pclos extraordinários c relcvantcs serviços prestados ao
Município, os títulos de "Cidadão Taubateano", "Cidadão Emí:rito
do Taubatê", "Cidaduo Bcncmêrito" c "Cidadão Benfeitor de
Tuubuté".
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expcdicntc lido
vai à publicação.
.
Sobro a mcsa, projeto do lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctároo.
1: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1975
"Determina que se proceda aos cálculos dos juros e correçiio monetária trimestral dos depósitos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências."
O Congresso Nacional dccrcta:
Art. I• Os depósitos efetuados de acordo com o urt. 2• da Lei
n'' 5.107, do 13 de setembro de 1966, serão trimestralmcntc
utuulizados, com u incidência dos fndiccs de correçào monetária. Sohrc o valor assim apurado, incidirá a capitalização dos juros, na fornw dos urts. I'' c 21•, da Lei n• 5.705, do 21 de sctcmbro dei971.
I• Pura cfcito do computação do juros e carroção monctáriu,
os dcpósitos scrão considcrados como efctuados no primeiro dia do
trimcstrc e os suqucs como rcalizudos no último dia do trimestrc civil
anterior.

*

Art. 2• Todas as contas do FGTS existentes entre 22 de setembro de 1971 c a data da publicaçuo desta lei sofrerão a incidência de
juros e correção monetária na forma do disposto no artigo anterior.
Art. 3• Com relação às contas que tenham sofrido saque total
ou parcial no perfodo estabelecido no artigo 2•, proccder-sc·ú da scguíntc maneira:

I - Nas que sofreram saque parcial scrã creditada a importância correspondente aos juros c à correção monetária, calculados
na forma do art. 1•, até à data de saque. O valor assim apurado será
creditado na conta vinculada c será corrigido monetariamente c capitalizado, desde a data do saque até à publicação desta Lei.
11 - Nas 'que houverem sofrido saque total será calculada a
importância correspondente aos juros c à corrcção. monctár!a,
calculados na forma do·art. 1•, até à data do saque. O valor asSim
apurado será depositado na antiga conta, considerada, assim,
reaberta, cujo valor será atualizado monetariamente c capitalizado
desde a data do saque até o seu efctivo encerramento.
Art. 4• Na hipótese prevista no item 11 do artigo 3• desta Lei é
facultado ao interessado retirar a rcspe,ctiva importância, independentemente do disposto no artigo s• da Lei n• 5.107, de 13 de SC•
tom bro de 1966.
Art. 5• O Poder Executivo, por intcrmêdio do Banco Nacional
da Habitação, adotará as medidas neccssârias ao fiel cumprimento
desta Lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Art. 6' Esta Lci entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Justificaçio
A Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, estabeleceu que os depósitos feitos em conta vinculada, em nome de cada empregado, optante ou
não, cstariam sujeitos à corrcção monetária na forma c pelos critérios adotados pclo Sistcma Financeiro de Habitação, capitalizando
juros anualmente.
SCm, porém, que esses critérios tivessem sido alterados. o Banco
Nacional da Habitação, de um momento para outro, estabeleceu
uma nova sistemática para a rcalizaçUo desses cálculos, de tal forma
que prejudicou, e continua a prejudicar, os trabalhadores que. porventura tenham contas vinculadas do FGTS cm seus nomes.
A distorção surgiu a part1r da redação dada ao§ I• do Decreto
n• 59.820, de20 de dezembro de 1966, pelo Decreto n• 62.265, de 22
de setembro de i 971, porquanto, pela alteração, ficou determinado
que "os valores das contas vinculadas serão atualizados com o crédito de juros e correção monetária, de acordo com as'instruçõcs baixadas pelo BNH".
O Decreto n• 71.636, de 29 de dezembro de 1972, tornou ainda
mais grave a distorção do espirita da lei bãsica ao determinar que
"os juros e a correção monetária serão calculados sobre o saldo existente no último dia do ano anterior, deduzidos os saques ocorridos
no ano".

O espírito da Lei que criou o FGTS estava sendo subvertido,
porquanto se é lesiva ao trabalhador a forma de cálculo então
proposta, mais ainda a forma pela qual optou o Banco Nacional da
Habitação.
Citemos um exemplo, fornecido pela Coordenação do FGTS
em Recifc, a respeito da interpretação dada pelo Banco Nacional da
Habitação à matéria:
"0 emprcgado optuntc "A" tràbalhou cm determinada
cm prosa no período de março de 1973 a fevereiro· de 1975,
tcndo sido despedido sem justa causa. Pergunta-se: sc o cita·
do empregado cfctuar o saque de seus dcpósitos em conta
vinculada do FGTS atê 31 de dezembro de 1975 furá jus aos
juros c carroção monetária correspondentes a quuis anos?
2• os saldos quc scrvirão do base para os créditos de juros c carroção monctáriu corrcspondc:m a quc dntas?
3• furá o empregado jus aos créditos de juros c corrcção

'

-606mont.:t{lriu corrcspondcntcs uo ano dt.: 1975?
111 - Rcsposta: o empregado farú jus aos créditos de
juros c corrcçiiu moncti1riu correspondentes npenas ao ano de
1974.

Pur{lgrufo un1co. As conws buncilrius vinculadas nludidas
neste urtigo serão ubcrtus cm nornc do empregado que houver optado pelo regime desta Lei, ou cm nome dn empresa, mns cm conta
individunlizudn, com relação uo empregado niio optunte.

Justltlcaçiio
De ucordo com o dispositivo legal acima citado, uin
casu" considerando-se que o uno a que corresponde os juros
c correçiio monetí1ria é 1974, o ano anterior é 1973. Os crédi·
tos correspondentes são efetuados aplicando-se os índices bai·
xudos peJo BNH sobre o saldo existente cm 31-12· 73. Caso o
empregado não cfetuou qualquer saque durante o uno de
1974, pura se fazer o cillcu\o não é feita qualquer dedução.
2<•- Resposta: son1ente o saldo existente em 31·12-73.
3Y- Resposta: não farú jus aos créditos de juros c corre·
çiio morH:tôrio1 correspondentes ao ano de 1975."
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Art. 8.,.. O empregado podcrí1 utilizur a contu vinculnda, nus
conforme se dispuser cm regulmncnto:

seguint~.:s ~.:ondiçõcs,

I - no cnso de rescisão sem justa caus~, pelu empresa,
comprovadu mediante decluro1çào desta, do Sindicato da cate·
goriu do empregado ou du Justiça do Trabalho, ou de
ct.:ssaçiio de suas atividades, ou cm cuso de término de
contrnto u prazo determinado, ou, linalmente, de
aposcntudoria concedida pt:lu Previdência Social,· a conta
podcrí1 ser livremente utilizndu:

Quer dizer, o empregado trabalhou 23 (vinte e três) meses <!
somente tem direito a 9 (nove) meses de juros e corrcçiio monetária
sobre o Fundo de Garnntia do Tempo de Serviço.
Pelo projeto de lei que ora justificamos busca-se retornar à for·
m:.1 primitiva de realizar os cálculos nn forma c pelos critérios adota·
dos pelo Sistt.:mn l:innn'cciro de 1-lubituçiío.

11 - no caso de rcscisiio, pelo empregado: sem justa
caus:1, n cont:1 poderá ser utilizada, parcinl ou totalmente;
com u assistência do Sindicmo d't categoria do empregado
ou, nu fultu deste, com a do representante do Ministério do
Trab,dho c Previdência Soci,tl (MTPS), nas seguintes situa·
ções devidamente comprovadas:

Nada mais justo, porquanto ao trabalhador se exige idêntico
desempenho quando, sendo mutu:írio do sistema habitacional, prc·
tende quitar antccipadame.nte u casa própria que adquiriu.
Outrossim, o projeto de lei em questão sustenta a necessidade
dt.:, igualmente, serem creditados juros e correção monet{lria de todas
us contus que tenham sido movimentadas pela realização de saques,
por quaisquer motivos, a partir de 22 de setembro de 1971.
Isto porque as situnções antcriorc.'i devem ser revistas, ainda
muis quundo, como uconteceu rccentemente, os cúlculos realizados
pelo Banco Nacional da Habitação prejudicaram sensivelmente po·
pulações que vinham sofrendo mais do que quaisquer outras. Foi o
caso dos trabalhadores nordestinos atingidos pelas enchentes ocorri·
dus nu regiiio,
..
Quando foram receber os juros e correçilo monetária dos depósi·
tos do FGTS, liberados por força de lei, tiveram um prejuízo de vin·
te meses, em termos de proteção do poder aquisitivo do Fundo de
Gurantiu.
r:. preciso, portanto, retornar U situaçiio anterior, revisando onde houver prejudicados, desde que o predomínio do financeiro sobre
o sociul gera, como agora, formus de enriquecimento absolutamente
sem cnusn, quc deprimem acima de tudo, quando snbcmos que o
B'mco Nacional da Habituçito, ao ser criado, tinha objetivos bem
diferentes dos meramentt.: econõmico.s,
Saiu das Reuniões, 26desetembro de 1975.- Marcos Freire.

a) aplicução de capital cm ativid•tde comercial,
industrial ou agropccuítria, em que se haja estabelecido
individualmente ou cm sociedade:
b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10
desta Lei:.
c:) neccssid:tde grave e premente, pessoal ou familiar;

d) aquisição de equipamento destinado u atividade de
nntureza nutônomn:
e) casamento do empregado do sexo feminino.
III - durante a vigência do contrato de trabalho, a
somente poderi1 ser utilizada na ocorrc!ncia dns
hipóteses prcvisws nus letras b c c do item 11 deste artigo.
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LEI N• 5.705, DE 21 DE SETEMBRO DE 1971
l.EGISI.t1Ç'ÃO CITADA

Altera disposições da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, e dá outras providências.

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá
outras providências.
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O Presidente da República
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Art. 211 Pan1 os fins previstos ncsta Lei, todas us empresas
sujeitas 1i Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ficam obrigadas
a depositar, até o diu 20 (vinte) de cudu mês, em contu bnnc(lrin
vinculadn, importitncia correspondente a 8% (oito por cento) du
rcmuncraçiio puga nu mês anterior 11 cada empregado, urtunte nu
niio, cxclufdas as parcelus niio mencionadas nos urts, 457 c 4~H llu
Cl.T.

Art. I' O urtigo 4Y da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
com us modiflcnçõcs introdu1.idns peJo Decreto-lei n• 20, de 14 de se·
tcmbro de 1966, pussn u vigorur com u seguinte redaçiio, rcvogudos
ospunígrul'os 1Yc2Y
"Art. 4'' A cupituli1.1t<;uo dos juros dos depósitos men·
'donmlus no art. ~~· fur-sc·{l i1 lu.xu de 3% (três por cento) uo
Ullll."

-607. Art. ~· Para ns con.tns vinculadas dos empregados opUtntcs
n dutn du pubhcaçilo desta Lei, a cupitulizuçào dos juros
dos depósitos de que truta o urt. 2• da Lei n• S.107, de 13 de •etcmbro de 1966, com us modificações introduzidas pelo Decreto-lei
n• 20, de 14 de setembro de 1966, continuará a ser feita nu seguinte
progressão:

cX~.Itcntcs

I - 3% (três por cento) durante os dois primeiros unos de permanência na mesrnu empresa;

11- 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa;

III - 5% (cinco por cento) do sexto no décimo ano de per.
mani~nciu na mesmu enipresa;

IV- 6% (seis pur cento) do décimo-primeiro ano de pcrmanêndu nu rncsnm L:lllpr~sa, c1n diante.

Parí1grufo único. No caso de mudança de empresa, u cupitalizaçuo dos juros passará a ser feita sempre à taxa de 3% (três por cento)
no uno.

······· ...... ····· .. ·········· ............................. '
(tis Crmtú·.wie.\' de Constilllição e Ju.1·tiça, de Legt);/açào Social,
dt• Ecorromia (' d,• Finanças. J

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto será
publicado c remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Conccdo•a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah.
(Pausa,)
S. Ex• nuo CStÍI presente,
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Sarncy.
O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhão)- Sr. Presidente, desisto Ua pulnvru.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- S. Ex• desiste du
palnvru.
Concedo a pnluvra uo nobre Sr. Senador José Esteves,
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- Amazonas. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia 23 dt: junho, do corrente ano, uprcscntci rrojcto de lei
•1ll" h>IIHlllll "'' 107(7.1, u •1u:il tor11n obrigatório u utilizaçilo de su.
c:1riu de libras rwturuis nu cmbalugcm de produtos ugrícolus, c dia ou~
trus provídêncius,
Sr, Prc.'iidcntc, o intuito que tive no aprcscntur csst: projeto foi o
th: resguardar os intt:n:ssc:s nuciomds de tuntos quantos, de Norte a
Sul, cmprcsam s1m's :11ividmlcs na culturn de librus naturais, dt:stn~
~.:andn-sc as fibras th:jut:.a,mulv:l c ulgo!.li'io. Nossujustil'icutiv" foi vta·
.t:ml:t 1:111 dados cstutfsticos, considerando-se que u tcntntiva l'rustruda
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de se empregar nu embalagem do açúcar demorara c de produtos
:~grícolus sucos de papel c de plástico trazia grandes problemas pura
a conservação daqueles produtos.
Ultimamente, Sr. Presidente, os industriais de papel e de
plitstico, det:tcnndo·sc os de São Puulo, vêm numa tcntativu de bom·
bnrdcur o nos~o projt:to, desencadeapdo umu campanha contra as
libnts naturais.
.
Tenho, aqui, o recorte du Folha da Tarde, de São Paulo, de 11 de
setembro, onde se diz que a Associação Paulista dos Fabricantes de
Papel Celulose reagiu energicamente contra n tentativu do Semtdor
amt!ZOn,cnse José Esú:ves, de tornar obrigatória utilização de saca·
rias de fibrtts naturais nacionais na embalagem de produtos agrlcolas
granulosos, quer pura colheita, transporte ou embalagem dos
mesmos.
O Diário do Comércio de São Paulo, de 11 de setembro, sob o
titulo '"Produtores de Embalagem Reagem ao Projeto Federal", vem
também bombardeando, de maneira tremenda, o meu projeto: O
Diário Comércio e Indústria, também de São Paulo, do dia 12 de
setembro, faz os mesmos coment:írios; o Popular da Tarde, de São
Paulo, de 13 de setembro, além dos comentários traduz a grande
campanha dos industriais de papel e de pl:ístko contra o meu projoto
que, como disse, visa a amparar as fibras naturais produzidus no
território nacional. Ainda o Diário Popular, do dia 17 de setembro.
tru-. novamente grnnde rcrúdio ao referido projeto, e, por fim, a
Úllima Hora, de Silo Paulo, do dia 19 de setembro, publica o urtigo
sob o titulo: "Agora uma Guerra entre Fibr:ts para Embalagem".
,
Sr. Presidente, não tivemos o intuito de prejudicar qualquer tipo
de indústriu, seju de fibra nntural, ou niio: mas, é preciso que se note
que o emprego das fibras naturais, na sacaríu, em cs}lecial, .; unut
velh~t tradição que ocorre não só no Brasil, como em todo o mundo.
desde os Estados Unidos, Rússia e Europa inteira.
Foi sobejamente prov~tdo que a juta, a malva e o ulgodiio são
tntdicionalmcntc a embalagem muis cliciente, pois, posSuindo alto
teor de higroscopicidade, preserva o produto embalado, não pcrmi·
tindo que ele se deteriore pela absorção de umidade, e possuí u indis·
pc:ns(Jw:l ventilução como ficou provado nu preservuç5o da semente
do ulgodtlo.
Nesta hora de integração nacional, quando o Governo Federal c
o povo, inclusive, esta Casa, lutam pela fixação do homem 1t região
do Nordeste c da Amazônia, u atitude dos interessados cm substitui~
ujutu c algodão na colheita c embalagem dos produtos granulososamanhü na m. p'ostcriormcntc talvez mesmo como jil ocorreu - no
café que foi embalado cm s:tco de papel, o que deu ao IBC vultosos
prcjuizos; depois da tcntativu do IAA em ensacar o nçúc:1r Dcmeruru
cm pliastico, no que foi rechaçado, depois, talvez, nos ccrcuis cm
gcrul, rt:pito, a atitude desses. interessados contraria os interesses naciomlis cm rclnção ao Nordeste c à Amuzônia e ajuda o cmpohrccimcnto daquela Ctrca.
A tibru de juta representa paru o Estudo do AnHilonus, u vigu
mestra du sun economin. A utilização da suu sucuria nu cmbulagcm
de produtos ugricolus, como :1 sojn, o cu fé, o arroz, o fcij:lo, o milhl),
purante aos seus proprictrtrios tranqUilidudc muito gnmdc.
O 1BC, como disse anteriormente, fez expcricncia de cmb:tlar o
café cm sucos de rupcl, c foi obscrv:1do que o cufé não em consl.'rvado convcnicntcm~:ntc, o mesmo ucllntcccndo com outros produ ..
tos, como milho, arroz, feijão. Nessas condições, Sr. Presidente,
tnrnu-sc cvid~:ntc que :1 .~acnriu de libras naturuis ê: quase que
insuhstituivcl. Aliús, uju1:1 ê c,lgnominudit .. a fibm qu~: rcspiru".
D~.:scju manili:st01r, dcstu Trlhunu, minha surpresa pcla rcuçào
do.'i industriais de papel c de plústico. O emprego \Jc s:~~.:os de pu rei c
dc.: plôstico é hoje vurindo, cnquunto 'JUI! o cmpr~.:go das libras nu tu·
rais como a juta c a nudvu - com cxccçào do algodão que é utili·
1.adl), t~unhéru, nu fuhricw;i'io d~: tccid~1s - ê restrito, utcndo-sc
purth.:ulmm~:ntc ;'t cmbal:tg~:m dc.: ccrcuis.
Não tive ohjctivo de prcjudicnr n ind1htria de rurcl c muito
m~.:nos ;.1 dc plítsticn. E cntcm.Jo, Sr. Prcsidcntc, liLI~: esse sctor da
indltstriu cs\Íllllill inl'ormmlo .

a
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do Nordeste e, cm pnrticulur, da Am~zônin que siio os grandes
produtores de algodão, malva c jutu, parn que na oeusiilo em que o
nosso projeto vier para u votação neste Plenário, possamos contar
com o upoío de S. Ex•~. Fnzemos um apelo, também, aos nossos
companheiros e colegas das bancadas do sul do País pura que dêem,
wmbí:m, cssn "colher' de chá" àquelas regiões Nordeste e Amazônia,
que tanto precisam do Sul.
O emprego do plástico, hoje, está difundido de maneira versútil.
O pltiStico é: útil desde a confecção, a lavanderia, ati: à embalagem de
vilrios produtos. Por conseguinte, não será a libra natural que virá ti·
rur esse privilégio dos industriais de plástico, O mesmo acontece com
o papel, que também tem o seu emprego diversificado, enquanto que
Us fibras naturais precisam ser nmpuradus, pelo menos até que se

substituam essas utividadcs por outras.
E já que se falou em libras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
voltar a lastimar a situação por que passa o meu Estudo, no setor da
exportação. Nossos produtos são todos exportáveis pura o exterior e
estão. utrnvessando uma crise jamais assistida por tantos quantos
empregam suas atividadcs na indústria extrativa do meu Estudo,
destacando-se o pau-rosa, u copaíbu, u undiroba e a bula tu, que estão
com preços no mercado exterior muito aquém do custo de sua extra·
ção. De modo que chamei a atenção do Governo Federal no sentido
de fazer um rccxame do programa dcsenvolvimcntista e de intc·
gração da região amazónica. Temos com a máxima urgência de
pensar em substituir as aluais atividades extrativas por outras
capuzes de evitar essa permanente instabilidade de preços, o que leva
ao desemprego milhares e milhares de pessoas, que não têm, natural·
mente, outra Ôcupação.
Estamos, Sr. Presidente, aguardando as providências da
CACEX no que diz respeito à compra do excedente dos estoques de
pau-rosa existentes nos Estados do Amazonas e do Pará. Ainda hoje,
recebi, pela manhã, telefonema de um amigo de Belém, que me dava
conta de que, hoje, o seu café pela manhã foi receber um oficial de
justiça em sua porta, u fim de efetuur penhora de bens, uma vez que,
com os estoques de pau-rosa existentes cm seu armazém, não tem
condições de saldar os seus débitos.
Ainda agora, Sr. Presidente, quero endereçar meu veemente apelo ao eminente Líder, Senador Virgllio Távora, no sentido de que ele
colabore com os Estados do Amazonas e do Pará, para que o Sr. Benedito Moreira, Diretor da CACEX, tenha um pouquinho de atenção para com os problemas da nossa região. O Diretor da CACEX
está insensível, ele não dá solução a um problema tão fácil. Silo 1.900
tambores de pau-rosa, meu eminente Líder Virgílio Távora, 1.900
tambores existentes nos armazéns dos produtores paraenses c
amazonenses, à espera de uma providência da CACEX, que já foi
determinada pelo Senhor Presidente da República, no dia 5 de julho,
e não se admite que caminhemos já para o terceiro mi:s, sem uma solução. Enquanto isso os nossos produtores vivem umn drumi1tica situuçlio, sem qualquer vislumbre de dias melhores. Seria uma gota d'água no oceano essa providência da CACEX, ao mesmo tempo
em que viria desafogar os nossos produtores.
O Sr. VlrgDlo Távora (ARENA-Ceará)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. JOS~ ESTEVES (ARENA-Amazonas)- Pois não, nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Vlrgfilo Távora (ARENA-Ceará) - Dias atrás, to;
mamas conhecimento do pleito muito justo da Amazôriiu, através de
V. Ex• trazido a esta Casa. Entendemo-nos com quem de direito e
vamos ser mais explicitas a V. Ex•: estamos aguardando apenas a
volta do Ministro Mário Henrique Simonscn, segunda-feira, aqui cm
Brasllia, paru dar a V. Ex• a resposta final sobre o assunto.
O SR. JOSil: ESTEVES (ARENA-Amazonas) - Agradeço,
eminente llder Virgllio Túvoru, c vumos uguurdur confiuntes, sobre·
tudo porque: V, Ex•, !iendo ccurcnse, i; duns vezes umuzoncnse, pois

o Amuzonus ó uma continuação do Ceurú. E estou co,rto que o
,Amazonas contará, cotno sempre contou, ·com a grande colnbf.'r:H;i'io
do eminente Senudor ceurense. E jil que V. Ex• espera essa decisão
por parte do eminente Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen,
quero tumbém apelnr pura V. Ex• que lembre ao Ministro -que
tem demonstrado tuntn bon vontade para com o Amazonas, inclusive no pleito da extensão da isenção do lPI pura as indústrias localizadas no interior- os dados que passo u alinhar: há três grupos,
um du Filadélfia, um ituliuno c outro norueguês, que estão com os
projetas prontos, para u Amazônia. O italiano, visando à instalação,
cm Purintins, de uma grande fübrica de celulose e papel; o du Filudélfiu estil com o projeto,pronto para uma grande indústria de
'nwdciras na dJaJe de Tcl'é,.no Rio Solimões, que é a região de grande produção de madeira: c uma empresa norueguesa, que tumbém
cstú cum u pn,jcto pronto para instalar, em Coari, igualmente no
Rio Solimões, umu grande indústria de pescado.
Tclcgrufci, neste sentido, ao Sr. Ministro da Fazenda, há cinco
dias, esclarecendo que a execução desses tri':~ projetas está dependendo, exatumente, de eles terem o mesmo tratamento dispensado aos
industriais de Manaus, da isenção do lPl, tão sonhada e reclamada
pelos industriais do interior do Estudo,
·
Acredito que com a interferência do nobre Senador Virgílio Távora. nosso eminente Líder, o Sr. Ministro da Fazenda tomará uma
providí:ncia: S. Ex• jil se manifestou favoravelmente à medida e solidhlu-mc, inclusive, que lhe levasse a minuta do decreto-lei, como
pretendíamos, o que foi feito pessoalmente. Acredito que somente
devido à sua ausência de Brusiliu não se transformou em realidade
esta nossa aspiração.
Sr. Presidente, sei que minhas palavras não ficarão no ar.
O Sr. Adalberto Sena (MDB-Acre) apurte1

Permite V. Ex• um
·

O SR. JOSil: ESTEVES (ARENA-Amazonas)- Com muito
prazer, Senador Adalber~o Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB-Acre)- Na qualidade de reprc·
sentante de um dos setores da Amazônia, o Acre, como V. EK• sabe,
quero, em solidarizando-me com seu discurso, lembrar, no tocante
àquelas providências reclamadas' em relação ao pau-rosa c outros
produtos que não estão encontrando o preço compensador no merca ..
do externo, o que recentemente sucedeu no Estado do Acre, com a
castanha. A castanha, tambêm, não vinha encontrando preço
satisfatório, o Banco do Brasil, sabendo que os compradores de
Munuus e Belém estavam impondo preços muito baixos aos produ·
tores acreunos, resolveu, aliás, por duas vezes, comprar uma parte
dessi: estoque, ou pelo menos o estoque à venda naquelas cidades,
Rio Branco, Xupuri, enfim, naquela zona produtora de castanha do
Estudo, por um preço relativamente compensador, satisfazendo,
assim, a umn aspiração daquela gente c dando um exemplo que pode
ser seguido perfeitamente, no caso que V. Ex• está focalizando nesta
hora. Mui to obrigado.
O SR. JOS~ ESTEVES (ARENA- Amazonas)- Obrigado
V. Ex• Senador Adalberto Sena.
Nu minha audiência com o Senhor Presidente d;1 Rcp(lb'lica,,.Po
diu primeiro de julho, levei ao Ch~fe do Governo a solic!tação no
sentido de que ele determinasse à CACEX, utruvé:s do Sr. Mini~tro
du Fazcndu, a compra, exutamente, dos 1.900 tambores de pau-rosa
que existem cstocudos sem preço compensudor no exterior.
Devo informar u V. Ex• que essa providênci'a foi dctcrminudt
pelo Senhor PrcsidcMo da República. Ocorre que, conforme já tive
oportunidude de me manifestur nesta Casu, quando chega ntl parte
executora, há ussim umu espócie de parada, i: uma parada indeflni·
du, o negócio n~o andu: c quunto muis longe é u Unidudc federutivu,
como é o cuso do Amlilonus, do Acre, ainda pura muito mais pus·
Sllrum-se trôs meses c a determinação .presidencial uindu nilo foi
cumprida. Dul por que fiz, scmunu pussudu, uma· rcclumuçào, cri ti·
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cundo, inclusiw:, u açuo do Dirctor du CACEX, Sr. Bcncdicto Fonsc-

·a~<inado.<

Sr. Prc~idt:nlc, paru concluir. formulo meus ugrudccilncntos,
iguulmcntc, uo Dr. Amilcar de Souza Murtins, Dirctor da I• Região,
du Banco do llrasil que determinou providências us Agêncius localizudus cm Manuus c.: no interior do Estt~do, no scn,tido de que aos dC?·
vcdorcs dnquclc Banco que provassem tcrc.:m sif.Jo vitimus de l'rustruçiío de safra fosse proporcionudu umu recomposição de dividtts.
guruntindo·sc-lhes, tumbóm, o financiamento pura a próximu sufru,
um motivo de sutisfuçilo pura nós, porque, pelu primciru vez, sentimos u disposição do Dr. Amilcar de Souza Martins que, sem perda
de tempo, tomou as providências cabíveis, dando uma prova de
sensibilidade c de alto espirita público, Eru o que tinha a dizer.
(Multo bem! Palmas,)

Norlc, no mcsn1o diu, nu mesma hora. dois convênios, exala·

e

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u palu·
vra uo nobre Senudor João Calmon, para uma explicação pessoul.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA - Espírito Santo. Para ex·
plleaçio pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 8 do corrente, quando se comemorava o 5• anivcrsi~rio
de utuaçiio efetivu do MOBRAL, proferi um discurso neste plenário,
tecendo merecidos elogios uo esforço do MOBRAL nu área da ulfu·
betizução de adolescentes e udultos e fazendo sérias restrições uo
chamado MOBRAL Infanta-Juvenil ou ao Programa de Recuperação de Excedentes, que o Presidente do Movimento Brusileiro de
Alfabetização insistiu em pôr em execução, apesar da sua condena·
ciíu unimilnc por um Congresso de Secretários de Educação c pelo ex·
Ministro Jarb;IS l'assarinho e pelo aluai Ministro Ney Braga.
Juntei como documento ao meu discurso duquclc di:), puhlicado
no Diário do Congresso Nacional (Seçiío 11. pilginas 4.379 a 4JK91, o
texto integrnl do Convênio assinado com data de 8 de sctctnbr<l '"'
C:idudc do Recife, mas cuja cópia xerox cu obtivera no di" 5, na
capital pcrnambucana, Fora, portanto, ussinudo por antccipaçito.
Eis o caput deste Convênio, reproduzido, juntamente com o meu discurso, nu pítgina 4.387 da já citada edição do Diário do Congresso
Nacional: "Convênio que entre si celebram a Fundação Movimento
Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL e a Comissão Municipul
do MOBRAL no Município do Recife, com a intcrveniéncia da Prefcituru MuniéipÚI do Recife, ·para . fi·ns de execução do. Plano de
"Aifabctiwçiio Funcional e Educação Continuada de Adolc,<ccnlc< c
Aduhos." Cu meu referia, com a maior clareza, a um Convênio que
se destinava ostensivamente à Alfabetização FunciomÍI c ü · Educução Continuada de Adolescentes c Adultos, mas que seria utilizado
pura alfabetização de crianças,- conforme nota distribuída pelu
Sccreturia de Imprensa da Prefeitura do Recife, a que aludi em discurso proferido, neste plenário, no dia li e publicado no Diário do
Congresso Nacional (Scção 11), páginas 4,559 a 4,569, edição de I" de
setembro. Vi-me obrigado u voltar ao assunto, porque, no dia 8, u
limit;Jçiio do tempo não me permitiu focalizar todos os úngulos do
problema.
No dia 11, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu anrmei textual·
mente: ( I• coluna da pilginu 4.566}:
I) Os Estatutos da Fundação Movimento Brasileiro de
Alfubctizuçiio estllbelccem, claramente, o seu objetivo:
ulfnbctizuçiio de adolescentes e adultos. E mais: que seu Prcsi·
dente eventuul niio pode desviar recursos do MOBRAL paru
outro objctivo, como a ulfubetizuçiio de crianças nu fuixu
entre 9 e 14 anos de idade,
Esse ilegal procedimento do Presidente do MOBRAL·
vni provocur- como estou seguramente informudo- o ini~
cio de uma açiio popular, na Justiçu do Recife, contra o
MOBRAL.
2) O outro aspecto envolve a violuçilo de um artigo do
Código de Processo Civil. Como niio esiste oficialmente. o
MOURA L lnli111 tu-Juvcnil ou o l'rogrumu de Recupcruçuo
de Excedentes, a que nüo fuz mlnin>a referôncill o relatório do
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MEC, sobre os cinco unos de atuaçiio do MOBRA L, são
com ns Prefeituras nos Estados do Nordeste c do

cu Morcim.

mente com o mesmo texto, fazendo ulusrto upcnas u adolcs·
ccntcs c lH.Iultus. Só hít uma diferença entre os dois convé·
.nios: o nlnncw de ~ti unos.
Nó cnso específico do convênio com a Prcfci.tura Munici·
pai do Recife - que tenho em meu poder e incorporei ao
meu último pronunciamento - alude-se a 8.500 alunos, c
destina-se it alfabetização de adolescentes c adultos. E o
convênio que abrange 5.500 alunos tem por objetiv? ulfabctiznr criunçns entre 9 c 14 anos, Esse pro.ccdamento
configura, clarnmcntc, Sr. Presidente c Srs. Senadores, um
crime de falsidade ideológica, que não pode ficar impune. No
Recife os jornais divulgam, na sua primeira página, que existem 220 postos para ulfabctizaçào dess;ts crianças, embon1 os
convênios assinudos pelos Procuradores do Presidente do
MOBRAL ocultem fraudulentamente a sua idade.
Chamo a atençiiÕ do Senado para a ex~rcma gravidade
da conduta do Movimento Brasileiro de Alfabetizaçiío. "Tenho aqui, em meu poder, esses dois convênios assinados pelo
Prefeito do Recife e pelo Secretário de Educação do Município de Recife. Este, por sinal, ó uma das figuras mais admirúvcis deste Pais, o nosso brilhantc.Ariano Suassunu. Esses dois
convénios nbrungc!ll objctivos diferentes: a alfabetização de
udoh:sccmcs c adultos c a alfabetização de crianças, mas os
convénios sUo ex.~1tamcntc iguais: o seu tex.to t: exatamentc o
mesmo, uté porque o MOBRAL não podcri<l assinar conv~
nios pura alfubetizaçiio de criunças porqu~: ;até hoje esse Pro·
grama niío foi aprovado pelo Ministro da Educação, que, segundo os jormtis de ontcm, est:íria disposto a reafirmar quc,
rclativumcntc u cssu parte, isso deve ser considerado assunto
encerntdo.
Oito diils depois, no dia 19 do correntc, proferi novo discurso no
Senado, dotndo novos dctttlhes dos convênios que, embora fizcsscm
alusito ·ao "Plano de Alfabetização Funcional c Educação Con·
tinumlu de Allolcs~.'Cntcs c Adultos", sc destinavam. na realidade,
i1 ulfubetizuçào de cri~mç~1s entre 9 c 14 anos, o que configurava, se·
gundo afirmei, "um crime de falsidade ideológicu, que não poderia ficar impune". Aproveftci a oportunidade para citar (pág. 4.822) os demais convc!nios assinudos no Estado de Pernambuco com us Prcfciluras Municipais de Petrolina, Capoeiras e Jupi, sendo que eotes
dois últimos, em plenu execução, pois um terminará cm 1~de novcrnbro c o outro cm 7 de dezembro do corrente an~. Com a Prefeitura
Municipul do Recife fora celebrado outro convi:nio em 17 de março
do corrente ano, executudo até o último din previsto, 18 de ngosto de
1975, c abrangendo 3.000 crianças.
O convi:nio que se destinava u alfabetizaçiio de 5.500 criunças
deveriu ser executndo u partir do dia IS do com:nte, mus foi sustudo
como se podcrll concluir utruvés du seguinte decluraçíio do Presidente do MOBRAL em cartu dirigida no diu 17 do corrente ao
Senudllr P~:trônio PortcÚu, cntiio Presidente du ARENA:
"Nüo existe nenhum convi:nio do MOBRAL com
ljlli.llqucr ~.:umissiiu rnunicipul, visando u alfabetizar menores

Llc 15 unus de iLludc,Renfirmundo o que dc:claruru uos jornuis. e tendo tomndo conhecimento de que u Comissão Municip:tl do Recife cs·
t:tria pretendendo ulf:tbctizar nnquel11 faix11 etitria (entre 9 c
14 :tnos), enviei tclcgrnmu:to seu Presidcnt~ dcs:tconsclh:tndo
:,
11quclc procedimento."
Fo.i esse o convênio que c:u trouxern uo conhecimento do Senu·
d<J c rep'r0 duzirn juntamente com meu discurso do diu 8. Entretanto,
o convênio nnterio.r, assinado com a Prefcituru Municipul do Recife.
no diu 17 de murç<J de 1975, forn cumprido ntê o seu término, sem
ncnhumn objeçüo d<J Presidente do MOBRAL, como ocorrcru com
os convênios ussinudos com a Prcfcituru de Pctrolinn c com us

-610Prefdturas de C:1poeiras c Jupi, estes dois últimos cm pleno vigor,
como confirmou, cm suH cdiçUo de ontem, O Estado de S. Paulo, cm
documento nncxo a este meu discurso.
Resumindo,' convêni.os assinados com Prefeituras Municipais.
destinndos npnrcntemcntc it u\fabctiznçuo de adolescentes c udultos.
utilizuvnm dinheiro do MOBRAL pnrn a\fubctizuçuo de criuncus,
vio\nndo os cstututos dnqudn Fundncito c configurando um crime de
f:tlsidudc ideo\ôgicn, tudo dcnuncindo por mim, com " muior cl:trcza. cm discursos dos dias 8, li e 19 do corrente.

O Sr. Josó Sarncy (ARENA - Maranhão) - V. E•• permite
um npnrtc, nobre Scnudor Jouo Calmon?
O SR. JOÃO CALMON (ARENA -Espírito Santo)- Pois
nU o.

O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhão) - Scnudor Joito
Calmon. V, Ex~' nfio merece somente a homenagem do Senado Federal mas também a de todn a classe política brnsi\ciru pelo seu esforço, idcnlismo c dedicação cm favor dn cducaçuo. V. Ex• tem mesmo·
sacrificado todos os seus interesses por esta cruzada heróica cm fuvor
da cduc:tcuo no Br:tsil. V. Ex• tem tido umu conduta exemplar c a
Naçt10 faz c farú justiça a esse seu excepcional trabal~o em fav'or da
educuçào, l1 vigihlncia de V. Ex•, essa vigilância que faz com que
V, Ex'. permanentemente, esteja u discutir os desvios que possam
haver nos progrumas de educação c a rcivindicur, cada vez m~lis, uma
pnrecla mnior do serviço público p:trn esse sctor. O que é \amcntitvc\,
Senndor Jouo Cnlmon. é que, cm nome de Liderança do Pnrtido, se
vcnlw a esta Cas':1 t1cusar um Senador de falsidade ideológica com ··
rcspons:tbilidnde d:t Liderancn do Partido. Só podemos transformnr
este parlamento numa Casa de debutes políticos se discutirmos os
nssuntos, se discutirmos os pontos de vistu. Nito é na bnsc de negar.
do sim c do não, do crê ou morre. NUa! Estaremos contribuindo
pnra, cadn vez mais, melhorar ~·debate político, ajudar c colabornr
com o Governo, se, aqui, cadu um de nós tiver oportunidade de
expor suns idêius. Acho perfcitamen1e justo que o Senador Eurico
Rezendc tenha um ponto de vista sobre educação, ·de que o
MOBRAL deve ntingir um setor etário mais bnixo. Nuo acho que
por ser assunto sectúrio, que não deva merecer discussão. Ao contr{trio, ele deve merecer discussUo. O que ni'io se pode udmitir é que se
tmte de um assunto, como V. Ex' o fez, c, imedint~1mcnte, u
Liderunçu do Purtido, ou alguém em seu nome, venha cm cima do
Senndor c o acuse de falsidnde ideológicn. ~um episódio lnmentúvc\.
Fuça um apelo ít Lidcrançu paru que episódios dessu natureza nrlll se
repitam. Nós, como Senadores do Partido, devemos ter o direito de
expor ns nossns idí:ins c cadn Senador o de dcfcndí:-lns. Sito
· rudcmus lk~tr, absolut~unentc, debaixo dessa posição constrangedora. O que nós poderemos f:tiM cm rel:tçiio :ws nossos ttdvcrs~Irios',' O
que o Senador Joiio Calmon pode dizer nos seus úmi~o" do Espírito
Sunto, aos seus correligionários da ARE:SA se, cm nome du
l.idcr:uwa. S. r-,• é ncusado de fnlsidadc ideológica'/ Mas V. Ex•
liquc tniiHJUilu, nohr~,• Senador. Este niio é o pensamento da
Bancada cm relação" V. Ex•. nem o pcnsnmcnto do Senado e nem o
da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Faz soar 11
cumpuinh·u.) - Peco " atenção do nobre Scnndor Jouo Calmon.
porque S. Ex• solicitou u puluvru puru explicação pessoal. A cxpli'caç:io pessoal, de ucordo com o Regimento, tem n duruçfiu de 10
minutos c niio comporta concessão de apurtes.
V. Ex• jà ~stá com seu tempo csgotudo, c cu gostaria que
V. Ex• concluísse o seu discurso, não concedendo muis apartes,
porque é nnti-rcgimental.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA- Espírito Santo)- Agradeço ao nobre Scnudor José Sarney suus paluvrus que representam
para mim um novo c poderoso estímulo para que eu c~ntinuc nu lu tu
a que dedicurci os últimos anos du rninha vid~l. Mus deixo claro, com
o m;linr dcstuquc c com o m:lior relevo, que niio confundo u opinir10

de um Vicc-Líder dn Maioria, que uté, segundo me parece, falou
abusivamente, cm nome dn Liderança da Maioria, com u opiniUo du
Lidcrnnçn do meu Partido e dn direcuo da Aliança Renovndora
Nacional.
Mus prossiBo, Sr. Presidente, o meu discurso:
Para surprcm minha c de todos nós, o Senador Eurico Rczcndc,
no õnnl d:t scssilo do dia \9, aõrmou cm discurso publicado no
Diário do Congresso Nacional (Scçuo II, páginas 4.828 a 4,830):
"Outra aõrmntivu do Sr. Senador João Calmon: que o
rrofessor Arlindo Lopes Corrêa alirmou cm documento
oficial que este uno jamais foi ussinado qualquer convênio visando it alfabctizaçuo infanto-juvcnil. No entanto, no dizer
de meu ilustre colega pelo Espírito S"nto, foram assinadossegundo documentos que diz ter em suas mãos- vários convênios visando itquclu tarefa.··
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu jà havia esclarecido cxuustivamcnlc, no dia li próximo pussudo, oito dias antes, qJJc os convênios
eram celchrudos pura uma linalidndc e se destinavam a outra õnalidnde. Eram convônios assinados para alfabetização de adolescentes c
ndultos c utilizndos para alfabetização de crianças.
Acusa-me, cm seguida, o Senador Eurico Rczendc, c eu o cito
tcxtunlmentc:

" ... nenhum convénio foi assinado, nem aqueles cujas cópias
o Sr. Senador Joiio Ca\mon trouxe para cá, mas não quis
lê-l:~s intcgrulmcntc, . .. "
Reparem. Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gravidade dc;t,t dcclanJçtJo:
", .. cujas cópias o Sr. Senador João Calmon, trouxe
pnra cit """ não quis \é-las integralmente, para conduzir o
Senndo dn República a esse erro, como se pudesse colocar no
banco dos réus desta Casa um homem sem defesa.
"O que houve, Sr. Presidente, e o Senador Jouo Ca\mon
não disse foi um episódio isolado nu cidade do Recife.
L{l foram ussinados convênios neste mês de setembro,
visnndo à "lfabetizaçuo de adolescentes e adultos."
- ucrescentou o Senador Eurico Rezcnde.
Aõrmou ele, níndn, que um dos convênios seria utilizado para
<llfubetizur criunçus:

"A Comissuo Municipal resolveu suprir a escolaridade
primí1riu rcgulur, isto é, o ensino convencional, c a Comissão
Municipal do MOBRAL nccitou a matricula de um grande
número de crianças, tendo cm vista aquele lamentável
fenómeno predatório (as enchentes) ocorrido no Recife."
Ora, cm mmco. foram assinados outros convênios, puru
criunçns muito nntos das enchentes que assolaram o Recife.
Adinnto, o Senador Eurico Rczende me acusa de novo:- vejam
u cxtremn gruvidade dessa ucusução - "V. Ex• conseguiu enredar
seus colegas, fuzendo ulirmutivus que niio correspondem à verdade."
(: fitei\ fazer umn consulta ao dicionário, pura se compreender a
gruvidude dessu ofcnsu ntlo apenas u mim, mas 11 esta augustu Cnsu a
que me honro de pertencer, c a qual procurarei sempre dignificar.
E volta i1 ucusuçuo: "Isto i: muito grave! Isto, Excelência, coloca
mui o Senado perante a opiniiio pública, tirar conclusões evidentemente estupafllrdias."
Sr. Presidente, nrto creio que os meus nobres colegas Senadores
scjnm "cnrcdúveis", mns o meu colega de Rcprescntuçilo do Espirita
Santo nõrmn que tunttls c eminentes personulidudcs desta Cusu, ·que
me upoiuram com generosos apartes, nos dins 8, li c 19, forum enrclladas pnr mim. nu busc Uc documentos que cu tcriu deturpudo ou
utili1.ado indevidamente, quimdo tu is docl!mentos forum publicudm
c comcnta~os com u muinr clurezu no Dllirlo do Congresso Nuclonul.
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ta altura, em tom de desalio:
"V. Ex• tire os convênios da pasta e leia o caput para
verilicar quem cstú cometendo falsidade ideológica."
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOÃO
CALMON, EM SEU DISCURSO:
Confirmado o MOBRAL Infantil

''0 presidente niio está recebendo... Esse é o curto recado que n
Sr. Presidente, cu havia publicado, no dia 9, no Diário do Con· secrctúria de Arlindo Lopes Corrêa, Presidente do MOBRAL, dá a
grcsso Nacional, o texto integral desse convênio, portanto, com o quem procura dirigir-lhe perguntas sobre o MOBRAL infantacaput a que aludia o Senador Eurico Rezende. Apesar dessa publi- juvenil. Enquanto isso, porém, confirmava-se a ussinatura de concação, sou desafiado u••tirar da pasta'' esse convênio.
vênios pura matrícula de menores de 14 anos nos cursos do MoviSr. Presidente, Srs. Senadores, no cumprimento de sua missão,
mento, cm Pernambuco, E, no Rio Grande do Sul, a própria coorde·
conliada pelo povo, um Senador denuncia à Casa grave violação,
nadaria do MOBRAL chegou a imprimir um folheto, chamado Proconliguradtl num crime de falsidade ideológica; reproduz, no Diário . grama infanta-juvenil, mostrando que crianças da Paraíba, Alagoas,
do Congresso Nacional o convênio com o eaput que mascara uma
Amapá, Sergipe e Maranhiio foram inscritas nos cursos do
fraude grosseira e recebe de um seu colega a insinuação de 'que o criMovimento.
me de falsidade ideológica estaria sendo cometido pelo Parlamentar,
Desde 1972 crianças saúchas vêm sendo matriculadas pelo propelo colega, e não pelo Presidente do MOBRAL ou pelo Presidente grama infanta-juvenil. Isso _é mostrado pelo documento que lli
do MOBRA L do Recife c· de outros municípios.
enviado pela Prefeitura à Câmara dos Vereadores parajustincar o peSr. Presidente, Srs. Senadores, - recentemente desculpem-me
dido de uma verba de 400 mil cruzeiros para a coordenadoria munifazer esta revelação que muito me constrange- depois de receber a· cipal do Movimento.
Ordem Nacional do Mérito Educativo, a Ordem do Mérito Militar,
No documento, elaborado pela Gerência Pedagógica do
MOBRAL, há atê um quadro estatístico com o número de alunos
a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito Rio Branco, fui honrado pela Liderança de meu Partido, exercida pelo eminente Senador
menores de 14 anos, Em 1972, o atendimento começou pelo Rio
Petrônio Portella, entiio Presidente da ARENA, para presidir a Grande do Sul, com 325 alunos, e foi estendido no ano seguinte para
Comissão de Minas e Energia do Senado e para integrar a Comissão
Alagoas, com 1.186 estudantes e para a Paraíba, com 376. No Rio
de f'::tica Partidúri11 da Aliança Renovadora Nacional o Conselho Grande, o número de inscrições baixou para 255.
Deliberativo da Fundação Milton Campos, No dia 19, fui acusado
Em 1974, porém, o programa foi ampliado ainda mais, Em
por um colo~a de ter cometido um crime de falsidade ideológic~.
Alagoas, os alunos passaram a 4,767. Na Bahiá, matricularam-se
Depois do início de minha cruzada em favor da educação, o en- 9.922: em Sergipe, 411: no Amapá, 1.310; c no Maranhão, 6,6H L O
tão titular do Ministêrio da Educação e Cultura, Senador Tarso Ou- documento menciona ainda que as crianças matriculadas devem ser
"elementos não absorvidos pelo sistema regular de ensino, na faixa
tra, em 8 desetembro de 1969, declarou textualmente:'
t.:túria d~: lJ u 14- ~mos'',
·
Na Cümara de Porto Alegre, o Líder do MDB, Glcnio Peres
"A Década da Educação é um dos movimentos redenmostrou que apenas em 1975. no pedido de verbas para o
tores da nacionalidade, pelo idealismo que traduz, a aglutina·
MOBRAL, o prefeito mencionou que os recursos destinavam-se i1 alção de esforços que promove e o entusiasmo vivincador que
fabetização de adolescentes e adultas: "Se os pedidos anteriores ti·
desperta nas comunidades brasileiras, Ela é acionada por
vessem feito referência à alfabetização de crianças, certamente
Joiio Calmo~. no momento em que as Nações Unidas denateriam sido recusados",ufirmou o vereador.
gram. em todo o mundo, a Cruzada da Educação,"
Embora a Coordenação Regional do MOBRAL em PerPor su; vez, o Senador Jarbas Passarinho, quando Ministro du
mtmbuco negue-se a comentar as discussões sobre o programa inEducação e Cultura. em fevereiro de 1972, destacou, em entrevista
fanto-juvenil, dizendo que "o fornecimento de informações é atribuiconcedida à Rede Globo de Televisão: "Deve-se ao Senador João
ção da Coordenaçi10 Nacional", as Prefeituras de duas cidades do
Calmon a motivação nacional da Década da Educação".
Agreste, Jupi e Capoeiras, que licam a 200 e 250 quilómetros do ReciNa reunião conjunta das Comissões de Educação e Cultura do
fe, respectivamente, reconheceram ter assinado convênios pura a alfaSenado e da Câmara. realizada no dia 25 de outubro de 1973, o Senabetização de menores de 14 anos,
dor Jarbas Passarinho, então titular do Ministério da Educação e
As prefeituras das duas cidades assinaram convênios com o
MOBRAL para a alfabetização de cerca de SOO crianças, em Jupi, e
Cultura, afirmou:
duas mil em Capoeiras, O Prefeito Adalberto Teixeira de Lima. de
"Eu quero, em primeiro lugar, dizer uos senhores que veJupi, onde o contruto foi assinado no dia 7 de maio, declarou-se "fajo, na ligurn do Senador Calmon, um homem com uma
v0rüvel à expansão das atividadcs do MOBRAL. porque o Municívocução e"truordinúria, eu diria, até, cm certos momentos,
pio não tem condições de arcar com as despesas do ensino
quase que com uma ira sagrada, quando ele trata de discutir
primário", Com isso concorda o Prefeito José Soares de Almeirlu, de
Educação e obter meios melhores".
Capoeiras, cidade de 20 nut habitantes, Ambos pertencem à
ARENA:
E acrescentou, muis adiante, o nosso nobre colega Senador Jurbas Passarinho que hoje é Primeiro-Vice-Presidente da Aliança
Os convênios prevêem a alfabetização das turmas dentro de um
Renovadora Nacional, de cuja Comissão de etica Partidária eu ain- período de cinco meses, a partir da assinatura dos contratos. Em
da faço parte:
Jupi, 18 mil habitantes, vinte professoras atuam na alfabetizaçi\o de
crianças, Nu zona urbana das cidades, us nulas são dadas cm grupos
"O Senador Calmon é um homem de extrema credibiescolares, Mas nu zona rural, onde us condições silo precúrias, us prolidade c respeito,"
fessoras ensinam em suas próprias casas, por falta de instalações,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face das alirmuçàes feitas, Cuda uma das professor<IS- geralmente pessoas de baixa instrução,
"oncialmente", como líder da Maioria, neste plenário, no dia 19 do recrutadas entre lilhus de camponeses- recebe, mensalmente, uma
correnie, pelo Senador Eurico Rezende, impõe-se um amplo esclare- quuntiu que equivale n upcnus cinco cruzeiros por uluno, com umu
cimento de S. Ex•. sob pena de me obrigar a lançar mão dos recursos turmu de vinte alunos, por exemplo, a professora percebe, por mi:s,
ussCgurudos pelo Regimento Interno destu Augusta Casa ou pelas 100 crulciros,
A supcrvisoru municipal do MOBRAL em Jupi, Elzu Murin
leis do País,
Costn, denominu u operuçào de ulfubetizuçi\o de criunçus de
Eru o que tinha u dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!)
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pmsou por escolas municipais, antes de freqUentar o MOBRi\L".
Nos dois municípios, funciopa, também o "MOBRi\L Cullurul",
~:uj::~s utivid:1dcs incluem :1 fc>'rnwção de artesãos c o funcionamento
dr,; bibliotecas. com a~crvo de obr:.1s de escritores nordcsti nos,
11 cxnt:Hncntc a falta de escolas cm vúrios municípios que fez
com que crianças se matriculassem nos cursos do MOBRAL no
Parú, embora nenhum convénio icnha sido assinado cspccificunlCntc
pnra isso. O coordenador do Movimento no Estado, professor Edson
Suntos, confirmou que, cm viagens pelo In'tcrior, constatou a pre·
scnç:1 d~: menores de 14 anos nas classes,
Os moniton:s c fiscais não se recusam u udmit!r i1s criunças,
achando que elas não terioo outra oportunidade de se alfabetizar. E
Edson Santos diz que "o chamado programa infanta-juvenil do
MOBRi\L nfto existe oficialmente mas muitas crianças têm
procurado os postos. por falturcm escolas". E nem mesmo se snbe
qu:mtus menores de ·14 úno~ cstiio matriculudos no MOBRt\L
p:1ruensc.
Em Minas Gerais c no Puranit, funcionários do MOBRt\L
tamb~m admitem a prescÕça d~ crianças nas classes, embora neguem
a aplicação do programa cm caráter oficial. Nilda Caporulli, coorde·
nadam do MOBRi\L na rcgiü'o Norte de Minas Gerais, mostra que
vúrios pn:fdtos têm Jiro'curudo o Movimento,' procurando transferir·
lhe a respomahilidade pela alfabctilação de crianças.
Assim,'' prefeito de Montalvünia pretendia matricular no Movi·
menta cerca de 1.200 i:rianç:ts entre 9 c 14 anos. O de Botumirim
queria que 7ÓO fossem accitus. E o prefeito de São Francisco condi·
cionou· seu apoio it formaçüo de classes de :tdultos ao atendimento da
popul:uiüo infantil que nüo consegue vagas nas escolus rcgu lares.
Mariu Nuzuré Rebouças Palmeira. coordenadora do
movimento l!m Salvador, admite que se chegou u matricular mais de
seis mil criunças, no ano passado, especialmente cm Salvador- essa
é, inclusive, a informuçüo que consta do documento divulgado em
Porto Ah:gre. Porém. diz da, os convênios que previam a admissUo
nüo chegaram a ser aplicados, embora não conheça dos motivos.
Isso é confirmado cm parte por llka Figueiredo, da Coordo·
naçüo Estadual do MOBRi\L. Ela informa que foram nrmudos con·
vênios ~o:llm U municípios c executados cm municípios como
,\Jagllinlws, L:agcU:'ao, L~afuycltc Coutinho, Poções, Sanla Maria de
Vitória. Euclides da Cunha c Scrrinha. Depois - afirma - uma
ordem li o MEC proibiu os convênios. Hoje, segundo Maria Nawri:
P:~lm~.:ira, ~.:m Sulvut!ur ''obedece-se rigorosamente ao princípio de só
se matricul;.1r r'~.:ssuus co111 mais de 15 anos".
Enquunto isso, no Rio de Janeiro, o Presidente Arlindo Lopes
Corréa, rccusavu-se u dar qualquer informação, Hft ulguns dias, ele
havia alirm:ido que o MOBRAL infanta-juvenil jamuis foru apli·
c:adli. Agor:t na Sc!.:ri.:tariu Exccutivu c na Coordenaçilo Nucionul Jo
Movímento o umbicntc é de cxpcctutivu e os funcionários não disfarçam um:~ ccrtu tcnsUo, enquanto se sucedem as idas c vindm do
presidente c do sccri.:tário executivo u Brusílía c us reuniões entre os
principais ussessorc.1lio MO!lRi\L.
O Sr. José S11rney (ARENA-Mnrnnhiio)- Sr. Presidente, pc·
ço n palavru pnrn umu qucsttto de ordem,

O SR. PRESJI)ENTE (Wilson Gonçnhcs) -Tem a pulavru,
para uma qu~stào de ordem, o nobre Senador Josí: Surney.
O SR. JOSt:: SARNE\' (ARENA-Morunhiio. Parn amu qacs·
tiio de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, jft dizia o rei
D:1vi, num salmo, que: "guurdurús u tua línguu c guurdur(ts :.1 tua
alnm de muitos atro['Jclos".
Dei um upurt~.: :.10 Scnudor João Culmon, c V. Ex• o :.tdvertiu
qut; cu nt1o o podia fuzcr. Agrudcccndo o meu upurtc, o Scnudor
.loliu Calmon teve orortunidudc d~.: dizer que o Senudor Eurico
Rezcndc nfto falara como l.ldcr.
Acontece que, Sr. Presidente, foi o Senador Jouo Calmon <iUCtn
me dcu o Dhírlo do Congresso Nuclomal c quem tumbém manifestou

u mim a suu n1itgou pelo futo de o Senador Eurico Rezende ler feito n
cnntcstw;fw no seu discurso nu quulidudc de Líder.
Asoim, Sr. Presidente, quando fiz um upclo à Liderança para
que futos dessa nuturczu não se repetissem, o liz baseado nu justilicada mágoa, que me haviu transmitido o Senador João Calmon, no
desejo de solidariedude dos seus companheiros de Bancada c, mais
ainda, na suposiçito de que realmente o Senador Eurico Rezcnde
falara como Líder.
Neste momento, Sr. Presidente, levanto questão de ordem, já
com a "xerox" do Diário do Congresso Nacional fornecido pelo pró·
prio Senador Joiio Calmon:
Diário do Congresso, pitgina 4.828, 20 de 'setembro de
1975: O Sr. Presidente - Concedo a pulavru uo nobre
Senador Eurico Rczende, como Líder.
Consta do Diário do Congresso.
Minha questão de ordem ó a seguinte, Sr. Presidente: constundo
tlu Ditirio do Congresso, :munciudo por V. Ex• que é dada a pala·
vra, nesta Casa, a um Senador como Líder, esse Senador !'ala ou não
como Líder?
SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A questão de ordem
pur:t a qual foi concedida a palavra ao nobre Senador José Sarney,
parece-me não ser daquelas que devam ser solucionadas pela Prcsi·
dência.
Em primeiro lugar, S. Ex• não citou dispositivo do Regimento
ou du Constituição, para o qual devesse ·a Presidência dar interpreta·
ção.
evidente que o Regimento concede, com muita justeza, aos
Senadores, uma alta responsabilidade nos seus pronunciamentos.
Quando um nobre Senador pede a palavra pura uma questão de
ordem, a Mesa a concede, na suposiçüo de que será levantada uma
questão de ordem. Quando um Vice·Líder, do Governo ou da Oposi·
çào, pede u palavra como tal, a Presidência a concede nos termos do
Regimento Interno.
Nüo compete à Presidência, penso eu, u não ser em casos que se·
jam realmente evidentes, fazer descer o Senador da tribuna, quando
niio corresponde à sua solicitação o texto do pronunciamento que
l'az.
Evidentemente que a Presidência concedeu ao Senador Eurico
Rezcnde" preferência ou o privilégio de falar, independentemente de
inscrjç1to. como Lider. Mas a Presidência niio pode, absolutamente,
dizer se S. Ex• falou ou nüo, como Líder.
Exige V. Ex• da Presidência um esclarecimento que ela não
pode dar, de maneira que, saliento exatamente isto: V. Ex• não che·
~ou a levantar uma questão de ordem em termos regimentais, porque
nfto citou o dispositivo que devesse ser esclarecido ou interpretado
'pela Mesa.
Quanto i• iniciativa do nobre Senador Eurico Rezcnde, creio
que só S. Ex• poderá dizer, porque cu não tenho elementos para sa·
bcr se S. Ex• falou, ou niio, como Líder. i\ penas posso rc:Unrmar que
n Presidência concedeu n palavra de acordo com o seu privilégio de
·ralar como l.ider, independente de inscrição,
O Sr. Petrônio Portella (ARENA - Plau[) - Sr. Presidente, pe·
ço a palavra como Lidcr.

l:

O SR. PRESIDENTE (Wilson Go~alves) -Tem n paluvra o
nobre Senulior.l'ctrünio Portella, como Lider.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Plaui. Como Li·
der da Malorln, pronunclu o seguinte discurso. Sem revisiio do orndor.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui estou pura esclurcccr cstu
questão, c o faço como Lider porque previamente avisado pelo no·
hrc c querido companheiro Senador João Calmon, dos fulos uqui
ver i Jicudos.
Muito antes do apelo que da tribuna me faz o ilustre Senador Jo·
sé Surncy- c peço n Deus que saiba sempre cumprir o meu dever
rara com us membros de minha Buncudu, independentemente de ad·
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parceria da Liderança, os Vice-Lideres do Partido e do Governo,
com o esclarecimento de que, cabendo aos colegas de bancada versar
sobre os mais variados assuntos, às vezes cm divergência com este o.u
uqucle setor do Governo, deveríamos sempre ler o cuidado de apre·
'ciar os falos com a preocupação de evitar poli:micus no plenário. As
divergências sempre existem c Cxistirão no sCio de uma corporação
da qualificação do Senado Federal, e quando essas ocorrem entre
compmiheiros de Bancudu, devem ser resolvidas dentro do critério
comum de atender aos interess~s do Pais e do Governo e, nunca,
com sentido pessÓul comprometedor de nossa unidade.
De maneira que esta é uma recomendação que, sistemáticamenlc, vem sendo feita por nós. Aqui, por exemplo, lemos no plenário
Um ~omcm COITJ VC<dudeiru VOCUÇÜO de estadista: discute, discorre,
diverge, às veles de forma contundente, de certos Sctorps da admi·
nistraçào públicu, mtts merece o nosso respeito c até as nossas reverências pelo alto espirita público que empresta aos seus pronuncia·
mcn.los nesta Casa. Reliro·m'e ao Senador Luiz Cavalcante.
No caso especial da ·tarde de hoje, já o ilusl;c Senador Jo[ao
Calmon sabia das minhus divergências c do conceito de que gow,
não apenas por ser uma das figuras mais expressivas da vida pública
brasileira, não apenas por ser de falo um extraordinário defensor das
causas da educação, mas lamhém por sua qualificação pessoal, mete·
<"Cndo- e liaço questão de proclamá·lo- respeito, a nossa cslimu e
a nossa udmiraçiio. S. Ex• bem o sabia. Não estava o ilustre Senador
Eurico Rezende expressando o pensamento, nem da Maioria, nem de
sua Liderança. Como disse bem V. Ex•, Sr. Presidente, responden·
do à questão de ordem, se um dos meus ilustres companheiros pede a
palavra como líder, serve-se de faculdade que lhe concede o Regimento, deve evidentemente, quando do assumo tratar, frisar se, de rato,
a palavra i: da. Liderança. No caso S. Ex• usou a palavrá oficial, is.lo
i:, querendo com isso significar que dava o pensamento do
MOBRAL, nunca da Liderança. Alé porque conheço o Senador
Eurico Rezende e sei que, mesmo sendo um homem temperamental,
jamais empregaria um termo que é exclusivamente de car{\h:r pessoal, em ,nome da Liderança .. É absolutamente escusado o eoclarecimcnto que hoje presto, mas aqui cheguei com o objetivo de, após se
fazer ouvir o nobre Senador João Calmon, deixar .bem claro, o se·
guinte: u palavra foi dada uo Líder, que não expressou o pensamento
da Liderança, ou do Governo, mas deu explicaçõés oficiais. Os con·
ccitos, quc·nuo endosso, sobre o companheiro, tem o caráter estritamente pessoul.
Sr. PrCsidcntc, tenho, assim, u impressão de haver prestado a
homenagem merecida ao meu prezado companheiro, que, agora mcs·
mo, foi por mim indicado para integrar exalamente a Comissão
Purlu111entar de Inquérito, relativa ao MOBRAL e estou certo de ha·
ver, também, elucidado o assunto, objelo do apelo do Senador José
Sarney.
·Eru o que linha a dizer. (Multo bem!)

I1
I

lI

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Está encerrado o
período destinado ao Expediente.
Nu Casa, 32 Srs. Senadores.
Passa-se à
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Votação, cru turno único, do Requerimento n• 413, de
1975, do Sr. Senador Otuir Becker, solicitando u trunscriçào,
nos Anuis do Senaado Federal, do urtigo publicado no Jornal
O Estado, de Floriunópolis, intitulado "125 Anos de Lula e
Progresso", alusivo às comemorações do 125• aniversário de
Blumcnuu.
A uprcciuçào du mulériu fi cu udiuda, por falta de quorum.

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2
Votação, em turno único, do Rcqucrimc'nto n\' 416, de
1975, do Sr. Senador Vusconcclos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Presidente do Instituto do Açúcar c do Álcool- IA A, Gene·
rui Álvaro Tavares ·do Camro. pronunciado no dia 15 de
agosto de 1975, por ocasiUo do cnccrramcn\O do'lll Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, realizado cm
Campos- Estado do Rio. de Janeiro.
A upreciaç[ao da matéria fica adiada, por falia de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão, cm turno único, da redução final (oferecida pda
Comissüo de Redução em seu Parecer n• 429, de 1975), do Projeto
de Decreto Legislativo n• 13, de 1975 (n• 13-B/75, na Clamara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica,
firmado entre o llrusil c o Canadia, cm Brasília, a 2 de abril de 1975,
com u rcssulvu proposta pela Comissão de Rt=l:wõcs Exteriores ao
item 3 do arl. 11 do referido Acordo.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Scnudorcs quiser fazer uso da pulavra. vou
cnccrrur a discussão. (Pausa.)
Encerrada. ·
A redaçào final é considerada definitivamente aprovada, nos ler·
mos do arl. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai ia promulgação.
. É a seguinte u redução final aprovada:

Redaçào nnal do Projeto de Decreto Legislativo n• 13, de
1975 (n• 13·8/75, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional uprovou, nos termos do
arl. 44, inciso I, da Constituição, c eu, - - - - - - - Presidente do Senado Federal; promulgo o seguinte
DECRETO LEGISI.ATIVO N•

,DEI975

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do
Canadá.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I• ~aprovado o le>lO do Acordo de Cooperaç[ao TCcnic:a
entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo do
Cnnadia, firmado cm Brasília, cm 2 de abril de 1975.
Art. z~,~ Este decreto legislativo entra c111 vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está csgt>tnda a
mnt~ria constuntc d~1 Ordem do Dia.
Aindu hú orndorcs inscritos.
Concedo n palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro.
Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidon·
lc, Srs. Senadores:
Ouvi, uqui, os mugníficos discursos pronunciudos pdos cmincn·
tcs Senudores Luiz Yinna, Dinurte Muriz c Marcm Freire, bem como
os debutes GUe fie truvamm em torno do problcm~l do atrí\so eco·
nõmico e social do Nordeste.
lnscrevi~mc hoje, embora nào sendo representante da Rcgiito,
nem tendO nenhuma vincu!uçào de origem com a mcstnu, inscrevi·
1111! paru dizer duus pulavrus do que penso u respeito desse grave
problema nucionul c dele dcrivur paru problema que vejo aindu nluis
grave c mais gen~rico - u pobrczu globul, u pobreta cm geral do
País.
Inicialmente, Sr. Presidente, concordo com o Senador Luiz
Viana, qunndo S. E.'<' upontu, nn divcrsilicuçlto dos incentivos

-614!iscais, uma das causas princ1pms do frncnsso dn política governamental parn corrcçào do desequilíbrio_ rcgiom1l rdcrente uo
Nord~<tc.

!nadar Luiz Viana- mas todos os pobres desta Nação ficaram ainda
mais pobres no decorrer destes últimos dez anos. E quero deixar bem
claro que o conccitq de pobreza é untes de tudo relativo e não absoluto, i: um conceito que deriva da diferenciação entre poder.cs uquisi-'
tivos das diferentes cumndns sociais c da sun posição relativa do seu
distanciamento, do encurtamento do distanciamento dessa posição
rclntivu.

No entanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, este não é o único
erro :t corrigir. A próprin estratégin global, traçada para a solução
deste problema, é que precisa ser revista.
En1 compreensível, en1 natural, que não se observassem, não se
vissem os erros dcss:1 cstrutégia nu sua formulação original, nos
primeiros unos do seu funcionumento, mus chego a ser incompreensíO Sr. José Sarncy (ARENA- Maranhão)- Permite v. Ex•
vel. ngora. decorridos 15 unos da sua uplicaçUo, que essu estratégia
um aparte, nobre Senador Roberto Saturnino?
seja ainda mantida c não sofra us necessárias revisões.
Que a cstratégh1 fracassou, cstú evidenciado em todos os
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Com muita honra.
pronunciamentos, cm todos os debates processados nesta Casa.
Truw-sc de uma estratégia monista, que valoriza, sobremodo,
um dos ~1spcctos du renlidadc nordestina- o aspecto econômico.
O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhão) - V. Ex• tem
absoluta razão quando diz que a estratégia seguida em relação ao
É o chamado cconomismo, que tenho condenudo, repetidas
vezes, nesta Casa. Valoriza-se o uspccto econômico, e parte-se do
Nordeste não recebeu, ao longo destes quinze aoos, nenhum corprincípio dc que, umu vez solucionado o problema cconômico, todos
retivo estratégico, vamos dizer assim. Nisso V. Ex• tem absoluta
razão, Estou inteiramente à vontade pura dar este aparte. porque, no
os dcmnis problcmns da rc.:~lidade social c política estariam, também,
resolvidos como subprodutos. Dentro do aspecto econômico,
debate que tivemos oportunidade de travar aqui, sobre o Nordeste,
vulorizu-sc, sobremanciru, a produçào c o investimento, meio 'no Seminário que foi feito no Congresso Nacional, salientei que a
necessf1rio pum o numcnto du produção.
filosofia inicial da SUDENE foi superada pelo tempo e pelo desenSr. Presidente c Srs. Senadores, existem - a meu ver- razões
volvimento nacional. V. Ex• diz muito bem quando se refere a
quinze unos passados, quer dizer, não localiza este Governo, nem a
cconômicns, rnzões sociais c até mesmo razões morais para condcnur
época, nem somente o período da Revolução. V. Ex• retroage c se
essa cstn1tégi:.l.
R:1zõcs cconõmicas: o investimento é um meio para se obter o coloca na filosofia inicial du SUDENE: Realmente, a filosofia inicia(
da SUDENE, do brilhante economista Celso Furtado, teve uma faaumento de produção, e esta, por seu ludo, também objetivu o atendilha básica; S. Ex• concebeu a Região Nordeste como uma região inmento do consumo das necessidades da população. O investimento
tegrada de uma economia isolada, como se fosse separada e díssó concretiza cfctivumcnte seu fim verdadeiro quando se dá o consumo, o utendimcnto dessas necessidades. Se o consumo é restringido,
sociudu da economia do País. Toda a filosofia foi colocada oo senpela falta de poder aquisitivo da população pura essa concretização,
tido de criar mecanismos internos de sustentação dentro dessa própria úrea, como s'e o Nordeste pudesse viver independente, no Brasil,
evidentcml!ntc u estmtégia du canalização de investimentos falha totalmente, É o que tem acontecido no Nordeste durante esses quinze
com umu economia própria, desligada e sem barreiras alfandegárias,
o que seria absurdo, no tipo do modelo ,de desenvolvimento que foi
unos, desde o início da década de 1960, quando foi implantada essa
criado. O resultado foi que quando o País se desenvolveu como um
estmtégia.
todo c a Região Centro·Sul entrou num processo de expansão muito
Ademais, o investimento só se valoriza, só multiplica o seu
impucto cconômico c social quando cncontru aquehr base edu- grande- e o País caminhou no sentido da integração maior, através
das comunicuções das estradas, da melhoria da cabotagem-, houve
cacional e cultural t:io justamente reclamada pelo Senador Luiz
um cunl'runto dcss~1s duas .economias, da economia. Centra .. Sul e da
Viu na, porque uusentc em toda a Região Nordestina.
Dizia cu que há razões econômicus, sociais e morais. Referi-me economia do Nordeste. Nesse confronto a economia mais frágil, que
cm a do Nordeste, sucumbiu a esse ·impacto avassalador, Este, o
ois cconômicus ... Quanto às socinis, creio que nada mais teria a acresfenômeno que vimos, A filosofia inicial de conceber o Nordeste
centar, uma vez que o assunto foi brilhantemente abordado pelo meu
Líder, Senador Franco Montara, imediatamente após o discurso do como uma região integrada, dependendo desses mecunismos
próprios de sustentação, não é de agora, é de desde a fundação da
Senador Luiz Viana. quando S. Ex• disse que o crescimento da produção, o crescimento do Pruduto Interno Bruto não pode nuncu ser SUDENE. Hoje, já podemos verificar que ela foi errada e merece
refiticuçiio sob o ponto de vista filosófico e sob o ponto de vista
encarado como prioridade ubsolutu.
Diante do quadro atut•l da realidade brasileira, eu colocuriu co-· estrutégico.
mo prioridade principal a distribuição mais justa e cquitativu dos frutos desse crescimento.
Mas, Sr. Presidente, existem aindu ruzões moruis- como cu disO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)se- paru condenar essa estrutégia que vem sendo aplicada para o V. Ex•. nobre Senador José Sarncy, tem autoridade inteira para
Nordeste. Se o Estudo ubrc favores, se concede recursos que seriam pbordar esse assunto com u propriedade que ubordu.
de sua propriedade, de propriedade da Nação, a pessous físicas, c a
Disse mesmo que o erro vem dn origem, no meu modo de ver, c
grupos cmprcsuriuis, - subsidiando o seu patrimônio, por conse- ress:lltci que o cstrnnhi\vcl i: que decorrido tanto tempo,, estratégia
guinte- não se justincu, sob o ponto de vista mo rui, que niio tome original não tivesse sido revista para, exatamente, corrigir essas
falhas que V, Ex•. com muitu propriedade, aponta.
mcdidus purulelus, simulttincus, pura obter umu rcdistribuiçl10 t:fc·
tíva cm favor duquelus classes muis pobres e não beneficiadas por
Voltando no tiUC vinhu dizendo: o problema do Nordeste é o da
esses incentivos do Governo.
pobreza do Brasil, com a pnrticuluridndc de que no Nordeste se
Em l'm:c dcssas ·ruzõcs de nuturcla cconômica, social c moral, con.ccntru n muior purtc da chumadu populução mais necessitada, n
niin s~: cumpn..'CnUc "!liC cssn estrutégiu global que vern sendo uplicu .. populaçiio de rcndu mais buixa do Puis. A populaçüo brasileira, não
d:~ uu Nordeste, Uuruntc todos estes unos, não tenha sofrido u ncces ..
só u nordestina, licou m~tis pobre durunte Os últimos lO anos, apesar
de todo o esforço do Sr. Ministro Joiio Pnulo dos Reis Velloso, no
sC1riu rcvisi'1o.
Srs. Scnadorcs, qu~:ro entrar no ponto que me purece mais ·sentido de dcmonstrur exutumente o contr(lrio. S. Ex• tem feito c
promissor, em termos de observações c de frutos u se retirurcm, puru repetido nlgumns ulirnmções uuduciosus que, u meu vcr, não o ~olo
o Nordeste c puru o Pu is cm gerul.
cum bem. Est{l comcçundo 11 cscorregur pura aquela posição uética
O .problema do Nordeste é o da pobreza cm geral de todo o País. que cclebrizou um Ministro Ou Fuzcndu, que sustentou. contra toda
Não apenas o Nordeste- como muito hcm colocou c snlicntou o Se- a evidência da Nuçuo, que a inllaçiio de 1973 cru de upcnas 12%,
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de perder u c~edibilidadc de todu a Nação.
. A tentativa de demonstrar que u rcndu da populuçüo mais pobre
do País cresceu cm proporção duas vezes muior do que a renda da
popul<~~tw mais ricu, está, evidentemente, eivada de falsidades, c
S. Ex• o Sr. Ministro João Puulo dos Reis Velloso tem dito isto "m"
vez, duns vezes, e repetiu, pela terceira vez, anteontem, nu Comissiio
Parlumcntar de Inquérito que investiga a politica suluriul do Govcr·
no, nu Câmllra dos Deputlldos. S. Ex• tem citado um estudo clube·
rado por cientistas da Universidade de Yule. Que estudo i: esse,
ninguém sabe; que dados sobre os quais se apoiaram esses estudos,
tum bém, ninguém sabe.
Os dados que dizem respeito à distribuição de renda sào. os do·
censo, são os da pesquisa de amostra domiciliar: dados esses jll
exuustivumente manipulados, exaustivamente interpretados,
interpretações que ununimernente reconhecem ~er havido um processo violt:nto de conccntrução de renda, reconhe.cido até mesmo
pelos defensores dessa conce.ntração, como é o caso do economista
Langone, que apenas justifica as razões dessa concentraçiio, mas
jamais passou pela sua cabeça a intenção de negar a evidi:nciu dos
fatos. Entretanto, vem agora o Sr. Ministro Reis Velloso, com a sua
uutoridude de Ministro, referir-se a um estudo que ninguém conhece
-pelo menos, cu nUa conheço nenhum dos estudiosos reh1cionados
ao assunto que tenha sequer visto esse trabalho da Universidade de
Yale pmu demonstrar aquilo que u evidência dos dados concretos ne·
g"m. Só se" Uni'versidade de Yule tem outros dados que não conhe·
·ceníoS. possivelmente obtidos atruvés de satéliteS artificiais, por
sensores remotos, RDrque os dados do censo obtidos ofici"lmentc
pelas autoridades lirasilcirus e os da pesquisa de amostra domiciliar
demonstram exutamente o contr{irio, e nenhum dos estudiosos do
assunto, brasileiro ou estrungeiro, que manipulunlm esses dados chegou u conclusão inversa que ugora o Sr. Ministro Reis Velloso
pretende exibir i1 Nação.
Não vi os dados, mas suponho, pelas rcfer.ências do seu
pronunciamento, que as linhas gcmis do estudt1 seriam hascada' na
tentativa de avaliar ou de quantificar aquelas parcelas de difícil
:1valitu;Uo, de difícil quantilicação, parcelas inquantificáveis mesmo
d" renda do produto nacional ...
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O Sr, Luiz Ca•aicante (ARENA - Alagoas) - V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)~
Durei cm brt:ve o apurte a V. Ex•, deixe-me concluir o raciocfnio.
E tentutivu de quantificar apenas por um dos lados, pelo Judo
cxatumcntc positivo, que favorece a obtenção das conclusões aonde
<rucr chegar. Suponho, pelo que pude depreender das palavras do Sr.
Ministro, que o estudo se_ii<rbascado nu tentativa de quantificar apc·
nus o Judo positivo das chamadas parcelas invulor.úveis, digamos as·
sim, dtt renda nucionul, apenas pelo lado ·positivo,· como disse,
porque quundo umtrabalhudor rural, por exemplo, el)ligra para a ci·
da de c passa u recebor uma renda, que é computada nas estatísticas 1
naeionuis, deixa de produzir algo que produzia pura sua subsistência
c que nrtu cr~t Cl'mputado nessas estutfsticus. Esse é um ludo negativo
da chumudu parcela inquuntificável. Evidentemente, esse estudo dos
cientistas de Yule nilo levam em conta isso, Quundo uma cionu-de·CU·
sa, umu scnhoru d~!:dicudu uos afazeres domésticos, larga esses ufazen:s c v~1i uo mcrcudo de trubnlho puru obter renda monet(lriu com
sou trabalho, i: cluro· que apareco ucri:scimo nu rcndn nucional por·
<Juc e~su renda pussu <I ser computada, mus hú um decréscimo que
. ni'iu urarccc. que é L' vulur dnqucles serviços que prestuvu no Jur, é o
vulor Uus st:rvi~.;ns de donu-dc-cusu, de urrumuddru, tlc !!ducudoru
dos t'illllls, de controladoru dos filhos c todu umu sério de conseqUên·
clus in4Uilnlific{tvds de curi'llt:r nt:gutivo, como é o cuso, por exemplo, <.lo :thunUnno dns filhos, c que pode estar nu origem desse
problcmu. lJttC se ugruvu diu u dia- do menor ubundonudo no País.
1\o Judo das purcelus positivas nilo quantificúveis, hú tnmbi:m
purcclus ncgativus c que se supõe que hfl certo equilíbrio entre elus c

pela dificuldade de sua avaliação sc.ubanc!onam essas parcelas e se
observam :.tpt:nas as parcelas perfeitamente quantificáveis, aquelas
estutisticumcnll: rnanipulí1vcis c observáveis. Urgir dissO é muito perigoso, cn trar 110 cmnpo dus suposições, entrar no campo das diliculda·
dcs Lh.: uvaliut;:io dcssu nutureza é procedimento muito perigoso e se
lcvmn apcn:ts cm considcrução parcelas positivas, eu diria que já é
utn prol:cdimcnto desonesto, niio upenas pc~igoso,
Ouço com prazer o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Ca•alcante (ARENA- Alagoas)- Nobre Senador
Saturnino Bruga, cssn ussertivu do ilustre Sr. Ministro Reis Velloso,
de <.JUC: a rt:ndu dóiS clussc:s mais favorecidas estaria crescendo a uma
vclociduclc dupla, relutivamcnte à renda das classes mais altas, essa
:.1sscrtivu cornc~a a ser postu cm dúvida pelo próprio Superintendente
du SUl) EN E, o Sr. José Lins de Albuquerque, porque S, S•, scgun·
do vúriusjornuis- c tenho uqui recorte de O Estado de S. J'aulo, de
JH de ubril-. entre outrus coisas; declurou simplesmente o senuinte:
"0 desenvolvimento cConômico do Nordeste não beneli~
!.!iuu u homem do campo, Grande parte da população apre·
scnl:.l situ:u;iio de pobrct.u absolutu c relativa. bem como de
suhnutrh;ih> 1ms classes de muis baixa rc:ndu."
Sr,;m comcnttlrios. rncu ilustre coh:ga. Mui to obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Clll.(Lie ugrm.lcço o aparte ilustre eenriquecedor de V. E:<'
l::stu alirnmtiva que o Ministro vem fazendo, contradiz, tumbém, outra constutaçào de S. Fx•. quando diz que só agora o valor
real do sutúrio mínimo está atingindo o valor real desSe mesmO salário mínimo, em !960. E subornos nós da alta percentagem da popula·
çiíu hr:1silcira ~uc vive c depende de salário mínimo. Esses também
são duJus concretos da pesquisa de amostra domiciliar ou
do prúpriu oonso nacional. então, toda a chamada clussc pobre de)
Brasil t~;m rcnc.limt:ntos pessoais e familiares estreitamente vinculados uo vollor real do sa.lário mínimo. E se esse vÍtlor reul, só agora,
cm JY75. chega ao seu valor real de 1960- afirmação do próprio
Ministro Reis Vclloso- como se pode negar que esta grande cama·
d:1 da população brasileira, teve exatumcntc os seus rendimentos
reuis ~.:umprimidos durante os últimos c.lez: anos, enquanto a camada
t~c renc.las muis altas, teve seus rendimentos multiplicados por um fator hustnntc elevado.
EntUo, S. Ex• mesmo, cai cm contradição, evidentemente, ao fn·
1.cr :1s duo1s uJirmu~ües, as duas constatações.
Mus, vou &ltliuntc, Srs. Senadores, ...
O Sr. VirgRio Tá•ora (ARENA - Ceará) - V. Ex• não está
sendo d~:mm:ruta. J(t havíamos solicitado o aparte a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Nolm: Scnmlor, me desculpe. Com enorme prazer c honru, ouço
V,

Ex•

O Sr, Vlrgilio Tá•ora (,i.RENA - Ceará) - Vamos sintetizar
lnicinlmente, veja
do Ministro Reis
VclloSo,siio 'puru.mcntc p~:ssouis. Nós sabemos que o Brasil deve, u
S. Ex•, um tn1lmlho que nuo é de hoje, nu implantação de pluncjamento cm tudo o l'uís. Número dois: S. Ex• - e V, Ex• pode
muito bem wr - ni1o usou subterfúgio. Levou uma conferencia
escrita puru a Comissão Parlumcntar de Inquérito, sobre Politica Salariill c Jchutl!ll com os membros d•1 Cusu em questão: Cümuru dos
Oeputmlus, c.lurantc quuse seis horas, o ussuntp. Mas, quer-nos purcccr <.Jlll.:, se nlis J'orrnos cnlocur n puixào que V. Ex• estâ fu:t:c:ndo, nu
uprc.:ciw.;ãu de remia, quu~do for julgar dus soluções que parecem
l'uctivc.:is pura o NMdcst~:, pouco teremos duquelu contribuição que:
c.:spt..'nlriamos de V, E.\• O Sr. Ministro disse- c cst(l puhlicudo nos
Jnrnais, inclusive O Estudo.dc S. Paulo fc.:z um resumo de toda essa
~o:c.Jnl'cr.:nciu c.:, nu ulustw aos estudos dê Vale c.: Wlsconsln, que purn
scn.:m cuntr:1dituUos, iniciulmcnlt:, teriu V. Ex• de os ter à mào rc~pustu H tudo lJUe até ugoru ouvimos de V. Ex•
V .. E\~. os conceitos emitidos contra u conduta
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suots lutes, :acrescentar ulgu111u coisa às conclusões do Relatório da
COCENE, du missivu ror nós cnviuda ao Presidente du Rcpóblica,
jil citada, c dos discursos proferidos, neste plenário, pelos Senadores
Josó Surncy, Paulo Guerru, Dinarlc Mariz, Hclvidio Nunes, Luiz
Cuvalcunle c nós próprios, pura citarmos só aqueles que muis se
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)- ocuparmn do assunto. \'amos, mais uma vez, repetir - e V. E~•,
Uc ucurl.lo.
<.iue ~ e~.:unomistu, vai usscssL>rar·nos- o qu·e houve: confronto de
tluus cconomius que, uma integração nacional, máxime através do
O Sr. Vlr~fllo Tá•ora (ARENA - Ceará) - Os pontos prin·
cíp:tís:
sistemu roUuvilario usfaltudo do Pafs, deu, como conseqUência, a
li "Nu verdade, entre 1970 ou 1972, se considcrurmos Cl.!l>llomia forte, pujante do Centro-Sul, uo qual V. Ex• se inclui, ter,
os dados úo PNAD, todas as classe$ de rcndu ganharam cm progressivumcnle, lcvudo u cconomiu do Pólo de Desenvolvimento
poder m1uisitivo".
l!Ue se criuvu no Nordeste, a recuar de uma maneira irrctorqufvcl.
1\nlig<~nh.:ntc, nu nossa terra- e sabe V. Ex.• que o Ceará é o Estado
Foi a primeira afirmativa de S. Ex•
cm l[UC no t'uturn deverá estudar-se melhor os malel'icios c os
Emhnw seja temcrúrio avançar mais do que isso -veja V. Ex•
bcnef'icills úu uplicu~•io do 34/18, nu formação do empresuriudo
os termos !.!mprcgados pelo Sr. Ministro.
' lllC(II, porque lit, pratictttttcnte, não ltú cmpresuriado de fora -LinhaTalvct. se possa dizer que a categoria de renda rnais
111<1< l<'tllric•" d< boLijões, de fogõc>'- só paru citar a melalurglahai.'"· us primeiros 40% c as de renda mais alta, os últimos
'I"" tinham condh;tlcs de compelir com São Paulo. Os produtos
20%, possivclml!ntc tivcnun ;.aumentos maiores do que os 40%
ceHrenses cnun w~1úidos até lá. No confronto, porém, dessas duas
intcrmcdiúrios. Num total das dez categorias de renda real, o
cc<Htumias, 4uundo o prc~o CiF uniforme puru o aço no País foi
pcrccnlual dos indivíduos pertencentes ils sete, primeiras de<tbolidu - o qual. nós nordestinos, esperamos ver, por esses dias,
clinou tle Sri,H% cm 1960 para H2,5rfo em 1970, havendo a difeco111 o mui tu trahulho 4uc cstmnos desenvolvendo, reestabelecidorclh;i.l pi.l.~.~•a.lo a participar \i classe de rendas superiores."
esses prmlutos llcaroun competitivos uté dentro das nossas fronteiras,
Mostr.un os estudos que a cmegoria dos pobres, ci!rca dr.: 35%.
lstu sim: conl'ronto de duus economias c du csLraLógia geral, que Lodo
c~t;mw~ cit;ulllu bem os pcrccntuais nós podemos discutir, st~hrc
mundo "cus.t de grundc ubsorvcdoru de cupilal, Iabour sa•lng, e Lamc~~c~ deficits h:W numcnto de renda, realmente, no decênio, de cerca
b~m t1s ~.:shttísticas mostrarn que não se dá esse fato na extensão
Uo dllhro dos IHitl pobrl!s, os restantes 65%, ou 63%, em comparação
uprcsenluda pelas críticus. Como pode um industrial ir montar u sua
colll 1K%. "Se ~r.jllóllqucr unúlise quant.itutiva .i: precária, o importante
empresa. principalmente no setor de metalurgia. no setor
~entender por <.JUC n rcndu das classes mais baixas aumentou consic/ctrudlllnéstico, no Nordeste, com a tecnologia inferior àquela
deruvclmenlc. [)uis sito os fatores principais: o aumento da propor·
c.1istcnlc no Sul'! Assim, V. Ex• está convodudo para, com suas lu·
\,'[lu Uus cn1p1·cgadus c a redução dos sem rendimentos, ambas\ conse1~.:s, vir a~.:rescer ulgumu coisa que nós, representantes nordestinos,
'lí!Cncius da c'punsito das oportunidades de emprego." Desculpe-nos
sempre clanHttllllS: u necessidade do equilíbrio relativo entre essas
s~.: a dtaç[lll ~ longu, mas é para bem colocar a afirmativa de S. Ex• f:
duas ccunomius. E V. Ex• 1 que~ l!ngenheíro, sabe perfeitamente- e
só pum informa~ito: "A parLicipução dos menores, na PEA- Popu·
vtttllu> repetir, pdu décima milionósíma vez - que a mulliplicaçilo
la~it0 Economicamente ALiva- embora declinante, i: ainda de 20%;
de duas 'lliUtllidades, pu r menor que seju o multiplicador, sempre fnz
a wxa uas atividadcs económicas das mulheres, desde os IS anos a
crescer a tlil'crcnçu entre essas duas quantidades, nu mesma
mais, aumentou del8,4, cm 1960, para 21,I,em 1970."
pruporç;io. Releve-nos u extensão do aparte.
Parece que V, Ex• eslâ com o mesmo documento de que nos
scrvi1nus. pod~:ndo, ussim, acompunhar-nos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)- Não hí1 o 1111e desculpar, mas o que agradecer, Senador Virgilío Tá·
vont. Verei se consigo responder, por parte, as observuções feitas por
Ccrln,
O Sr. Virgilio ·Tá•ora (ARENA - Ceará) - Outro aspecto V, Ex•
Em primeiro lugar, no caso espccíJíco do Nordeste, V, E~•. co·
illlpmt:ante. ~ lJUe a dcv:u.;rul de renda em cutegorius mais ultus,
levaaH.lo u mirml;tica dos indicadores de concentração, falar-se cm mo o ilustre Senador José Surney, coloco a questão em termos de
:aunH.:nto de Cli11CcntraçUo d~ rendas, SI! deve principalmenh: u dois ~.:onl'ronto c.Jc duus cconL>mias de...
l';aturcs, u\~111 dos qui! jú cstUu rdacionados com o modelo econômieo. A prof'unda mundan~a da estrutura econõmica, com substancial
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA-Ceará) - Não u colocamos,
clcvuç:"w da parLicipa~ito du indústria no PIB, c 11 grande expansão salta uns olhos uc Lodo o mundo!
do sistema edu'"'cionul, levando u ubertura do hiato de nível de
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)C\Hlhcdmento, conscqUcntclltCntc da capacidade de gerar renda,
Estou de pleno ucordo. Apenas ucho que u esLraLí:gia apropriada a
enlre mi1o-de-obru não quuliJícadu e mão-de-obra quuliJícadu. No
prinH:im •1sre~.:to, o produto industrial se expandiu de 220%. no csln situaçUo nrio é t14uclu de convocar os empresários paulistas c
período de CiO u 64, puru unHt cxpunsào de apenas de 100% no produ- indagar deles o que podem fazer pelo Nordeste, iniciuLiva esta muito
Lo agricula. lloje, u purlicipuçito du indústria é de 33% nu Renda Nu- juslumenlc criLicudu, nesUt Casa, pelo Senador Dinurle Mariz, e que
cinual. ~nquantn que u du ag,ricu\luru l; d1: npcnus 15%. Oru, o grau corresponde itquelu oulru cstrutí:giu nacional, àquela outra iniciativa
de Uili:rcnd:tt.;:iu d~: r~:ndn na indústira é bem muior do que nu agricul- <.h: eonvL>cur, lumbém, as multinacionais, na célebre reunião do
turu. c, em ternws de índice, isso apurcceriu cpm maior conccntru- Duslncss Admlnlstrotlon, c os Ministros brasileiros upresentarem-se
~illl. VoV.b• que nitu houve leviandade da parle de S.Ex•. o Sr. Mi- perunlc esse egrégio Conselho c perguntarem o que eles ucham du
políticu hrusilcíru, o que eles podem fuzor (?elo Brusil. Pessoalmente,
ni~lru R~:is Vclluso. I~ cluro- V.Ex• defende Ull1U cstrntégíu comM
plet:ltttctttc diferente "'"I"""' udotada pelo Governo, que vem buseu- uchoquc u melhor eslraLí:gia de resolver os problemas do Nordeste ...
lla llc arHl'i a est01 purtc - pude uté u estratégia de V.Ex',
O Sr. Vlrgfllo Tá•ora (ARENA-Cear') .:.. Devagarinho, para
licpub d\1 :uw ~000, lJUe é ttqucla datu cm que, prevemos, possivel- lwurirmo .., os cunh~.:cimcnto.s de V. Ex'
mente. V, E:o;.~s h.miu u ingruta miSsão de governar o Pais, ser melhor
O SR. RODERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)- ...
l)l)'qlle I!~ ta. ~·1:tS, IH) llHW\CiltO, I.'Sln l'oi u opt.;Uo víllidn rcitu pcln Governo, c ~.:stes dut.ios tcriio ljUI.! ser contruditudos, nüo em termos ó ad,•t•tr inedidus realmente cJídcnlcs, de redistribuição da riqueza
opiuutivos, mas cm termos ~~onclusivos. Procuramos dar só um upur- nu Pufs, dus lllHIÍS serú o Nordeste u regiUo mais beneficiada, porque
um dos nosso!i primeiros cuidados scrú solicitú·los da autoridade
cm l!Ucst•io, r•ma tr:at.cr '!qui, porque V. Ex• sabe que discutimos,
com números. Vamos dci.,ar bem claro o que S. Ex• o Ministro
Vcl/uso disse, pois só pudc1nos discutir cxutumcntc dentro dos Ler•
mos Uns dcclanu.;õcs ministeriais. De acordo'!

-617concentra a maior quantidade de população pobre. ~ valorizar o in·
vcslimcnlo pela base educacional e cultural, adolar uma reforma Lri·
buLilriu capuz, indcclinavelmenle, de produzir a redistribuição das
riquezas, não apenas cm termos regionnís, como aqui se discute, como se coloca a questão do ICM, mas de categorias sociais, pegando
Imposto de Renda, pegando o Imposto de Herança, pegando o ICM,
o IPI, o Imposto Territorial Rural. Dentro de uma reforma Lribu·
Lilriu geral c desta redistribuição de riqueza no Pais, posso garantir a
V. Ex• que, de longe, a mais beneflciuda será a Região Nordestina,
rcprcscnLudu por V. Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Concederei, cm seguida, o aparte a V. Ex•
Quunlo uposição do Ministro Reis Velloso, ainda respondendo
a primeira parte das observações de V. Ex•: reconheço que o Minis·
Lro foi cauteloso nus suas colocações e eu tumbí:m. Não afirmei que o
Ministro eslava sendo leviano ou dizendo falsidade. Disse, claramen·
Le, que achava que ele estava começando a escorregar para uma posi·
ção perigostl. Fui também cauteloso na minha colocação, exatamen·
te porque acho que, como Ministro de Estado, embora não tenha
oflciulmente cncampudo as conclusões do estudo da Universidade de
Yulc, S. Ex• mencionou·as, de que a renda da população mais pobre
Leria crescido duas vezes mais que a renda da população mais rica.
Mencionou isso duas ou três vezes, com a autoridade de Ministro de
Estudo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Senador. confesso a V. Ex• que não seria fúcil achar ...

O Sr. VlrgRio Tívora'(ARENA- Ceará)- ~o que dissemos u
V. Ex• e lemos. V, Ex• não precisava procurar. Falamos que era do
estudo realizado pura u Yule. A conceituaçào dos 35% e dos 65% não
são mais ... Ele não se referia àqueles decis.
Então é por isso que não podemos aceitar V. Ex• dizer: "0 decil
mais pobre e o decil mais rico",

I

i

!I

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)O Globo, cdict10 de 25 de setembro.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- Cear')- Estamos lendo O
Estado de S. Paulo. Nilo podemos ajudar a V; Ex•

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex• vai-me desculpar. Procurei,
enquanto V, Ex• falava, o trecho em que ele se referia cspeciflcamen·
Le ao estudo da Yulc e confesso a V. Ex• que não encontrei, porque é:
muito longo. Mas posso uflrmur que S. Ex• se referiu ao estudo da
Y11le e a esta conclusão, nestes termos: •· A renda da população mais
pobre cresceu duas vezes mais que a renda da população mais rica".

i

O Sr, Vlrgnlo Tá•ora (ARENA- Ceará)- V. Ex• está com
4uejornul'!
·

O Sr. José Sarney (ARENA-Maranhlo)- Permite-me V, Ex•
um aparte'!

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA-Ceará)- Não mencionou os
décis, li1lou nos 35% c nos 65%, Veja bem, por isso ó que tivemos ...

I

O SR. ROBERTO SATUR!'IINO (MDB- Rio de Janeiro)Se ele acreditou, 'deveria Fazer uma ulirmaçilo taxativa- e não a fez
ccrcou·sc de cautela, que V. Ex• ressaltou mui lo bem: "A crer por
isso ou por aquilo .. ,"

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB "'-Rio de Janeiro)Não disse isso. Também não me referi a decil, mas à população mais
pobre c mais rica. Sejam 35% ou 60%, a aflrmução ó igualmente falsa.
Rclira·se a decil, u quartil ou a 30% ou a 40%, a aflrmação de que na
faixa mais pobre o crescimento da renda Leria sido duas vezes mais
ullu que nu faixa mais rica, é: igualmente falsa. Acho que um Mi·
nistro de Estado sequer deveria referir, a menos que tivesse absoluta
certeza, porque i: uma conclusão que contraria de tal maneira a
opinião generalizada do Pais c a evidência dos dados disponíveis. Se
tivesse absoluta certeza, V. Ex• exibiria o estudo a todos os. Se·
nadares nesta Cusu, à opinilio pública, aos jornalistas do País, c,
então, licuriu provado, constatado, demonstrado que havia um
enorme engano cometido por Lodos os nossos estudiosos do assunto.
Mas S. Ex• fez upenus uma mençlio sibilina às .conclusões de um
estudo da grande Universidade de Yule, e ao mencionar essas conclu·
sõcs, é evidente que procurou dar a elas um certo ar de credibilidade.
Ai, a meu ver, é que S. Ex• começa a escorregar pura uma posição
perigosa.
~slu u udverlcnciu que achei por bem fazer aqui.
O Sr. VirgRio Távora (ARENA - Ceará) - S. Ex• não pro·
curou dar um urde credibilidade. S. Ex• acreditou. Neste ponto, vou
muis longe que V. Ex•

O Sr. Vlrgnlo Tá•ora (ARENA- Ceará)- Seria logo depois,
quando ele diz ...
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Ele diz assim '.' ... embora seja temerúrio avançar mais do que isso,
talvez se possa dizer ... "
Et~: ~.:~.:rcou u sua afirmativa de cautela: .. Embora seja temerário,
Lalvct. se possa dizer .. ," Mas o fato i: que ele trouxe à Câmara dos
Dcputudos us conclusões de um c:studo cercado, assim, de toda a
seriedade, de Lodu a credibilidade, que é: o da famosa Universidade
de Yulc ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- Rio Grande do Sul)- '"Embora
scju temer(\ rio,.:· dit. o Ministro. Não precisaria dizer mais, já disse·
·tudo,

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- Ceará)- V. Ex• leia o resto,
para 411Cii4uc consignado nos Anuis du-<:usa. V. Ex• me permite?
.. Dito isto, podc·mos mostrar como o novo enfoque rc·
l'ormulu uvuliuçõ~:s ~mteriores, inclusive através de estudos recentes, pn:parudos pelo Centro Econômico de Desenvolvimento da Universidade de Yule e para o Instituto de Sistemas
Sociais da Universidade Wisconsín.''
Os principais pontos são os seguintes:
"Na verdade, entre 1960 e 1970, todas as classes de
rendas ganhuram cm poder uquisitivo."
E depois: "Muito embora seja temerário, talvez se possa
ditcr .. ,"
Esta era a defesa 4ue a minha consciência me obrigava fosse
feita, do Ministro João Paulo dos Reis Velloso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Continuundo, nobres Senadores •. ,
O Sr. Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permite
V. Ex• um upurte'!

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) Com muitu honru.

O Sr. Agenor Maria (MDB-Rio Grande do Norte)- Senador
Roberto S:llurnino, u modificação da fllosofiu da politica tributária,
cSLÍI provudu, foi errada. Agora, o grande problema ó persistir neste
erro, porque o csvaliu•nenlo do Nordeste, e nua só do Nordeste,
como de quase Lodos os Estudos da Federação brasileira, partiu de
1967, com a udociio damodiflcução da fllosoflu tributária.
A pior l'alhu do sistema impositivo insLituido com o ICM reside
nu "espoliucào" dos ~sLados consumidores cm beneficio dos Estudos
produtores. 8 4uc esse sistema, acrescenta, ugruvu u descapitalização
dos Estudos con:iumidorcs, pclu maior trunsferêncin de recursos para
os Estudos produtores, através do pngumenlo do ICM.
Os n(nncros, c.xlruldos do prcfuludo Mcmorinl, dizem melhor
do que us puluvrus:

-618"l'ura traduzir cm algarismos a situação, os dudos colhiuos cm publica~üo oficiul, com base nos estudos do IBGE,
levam í1 conclusüo de que, no uno de 1968, o Nordeste rculil.ou exportações num toLUI de CrS 373.622.000,00 c
impor!Uçt!cs num tolUI uc CrS 2.553,376.000,00. Calculando
o IC f\1 corrcspolll.lcntc, observa-se que o Nordeste pugou, cm
suas impor\Uçc>cs, Cr$ 3H3.006.400,00 c recebeu, nus suas ex·
purt:~çücs: CrS 56.043.300,00."

r. nmis udio.antc:
"Outras distorções v~m minando o sistema, A solução
ao pruhh:ma da tmnsrcrênciu de mercadorias c as
ulilJUutm úiiCrcnciais nus opcnu;.õcs interestaduais quando o
!'lrmluto trihutmlo se destina à revenda ou ao ·consumo,
revelam ucl'dtos graves que carecem de remédio eficaz.
l1ml~1

Eai nUa dilo seguinte:
A :~tualmccãnica de distribuição dos recursos do ICM é
cunsiucrada pur muitos estudiosos do problema como instrumento utilizauo pela economia de aglomeração do centro-sul
rmu agruvar o processo de causação circular acumulativa, no
scntiUo dt! taumcntar o seu poder de dominação nas áreas
pcriféricus (ver Armundo Dias Mendes - .. Amazônia: as
granucs opções", pag. 50, 1973).
St.:gundo os mais rect.:ntes dados estatísticos o ICM, em
I972, propiciou u arrecadação de 21 bilhões de cruzeiros,
tendo o Estauo de Sioo Paulo recebido 50% desse montante
(Anuúrio Estatístico do IBOE- 1973).
Assim, c certo que a descapitalização varia na razão da
l'ragilidudc da cconoonia dos Estados.
Daí a prova cabal de ~ue a modirtcação da rtlosorta tributária
do ano 1967 esvaziou não só o Nordeste, como quase todos Estados
de economho débil desse País. O grande problema nào é ter errado e
sim querer continuar no erro. Isto é grave: o não se querer reconhe·
ccr yuc esta política da modirtcação tributária i: errada c ainda, dispor-st.: a continuar errando em detrimento não só do Nordeste, como
de todos us Estados de economia débil do País. Mui to obrigado a
V. b•.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)- O
llpllrtC uc V. Ex• reforça a minha argumentação e vem inteiramente
i.tu cncuntru du·tesc 4ut.: estou defendendo. É necessário rever esta es·
tratégi:1.
Continuanuo, com relação üs teses defendidas ultimamente pelo
Ministro Vclloso, S. Ex• tem, repetidas vezes, procurado de·
monstrur" mclhorill da condição das populações mais pobres pelas
estntisth.:us "Iuc evidt.:nciam momento do consumo de diversos bens
durúvcis lJUI! clt.: cnumeru. Uma argumentação também, u meu ver,
litlnciosu. Os números apresentados pelo Ministro prOvam, de·
monstrum apenas u melhoria substancial de um terço da população
br:.tsilclru,justmnc:ntc o terço mais rico.
O único bem yuc teria chegado a ser acessível ao terço mais
pobre segundo os números apresentados pelo Ministro Reis Vclloso,
é o l'amosu ríodio de pilha, O consumo de rádios de pilha já foi muito
hem cuructcrit.:uJo, uqui na Cusa, pelo nobre Senador Agenor Maria.
O rituio uc pilha cxntlloncntc corresponde ao que o pobre brasileiro
dcixu de comer c deixa de vestir, e u origtm da sua difusão estú nU
disscminaçi'iu <.los mt.:cunismos de linunciamcnto c de pagamento de
juros c currcçrao monctt1ria, etc.
Nós ·tia Oposição gostaríamos de ver uma estatística, dados
concretos, a rcSJ)Cito do consumo de alimentos, dos padrões de nutricito Ucssu cwnmlu muis pobre, do consumo de tecidos populares, de
calçauos, de inu ices referentes à mortalidade infantil, caracterizado
pcl9 nohrc Senador Gilvun Rocha, tulvel como o melhor dos índices
puru representar o desenvolvimento nu suu rormu mais globul.
lndicc.:~ referentes Ct incidCncin de pcrturhaçôcs c docnçus mentais ncstll classe mais sofrida du população brusilciru,

O que contusão esses indicudorcs referentes à classe muis pobre,
- nfto upcnus indicadores gerais sobre o aumento de consumo de rá·
uiu, de televisou, uc gcllluciru ou de liquidirtcador, porque isso real·
mente nrao signilicu grande coisa, signilica upenas haver um terço da
populw.;i'io br:.tsildra que passou u consumir esses bens, mas não que
csscs bens chcgurum uo consumo duquclc terço mais p~bre da po·
pulm;tto.
De fato, nuu se pode negar a evidência da concentraçüo de rcn·
1.h1s, Uu conccntruçi'io de riquezas neste País. Se o Ministro pretende
negar cstu cvidt!ndu, ele, repito, começa a escorregar por Um cami·
nho muito perigoso.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -Ceará)- Permite V.
mais um upurte. apenas paru situarmos bem o problema1

E~•

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro).Pois ni'iu.
O Sr. VIrgUlo Távora (ARENA- Ceará)- Volta e meia, está
ayui o Ministro Reis Vclloso, no pelourinho, como encampando
ufirmativas "Iuc tt!m de ser examinadas: Ele mostra por indicadores
soci:ais, - ni'io m:citos por V. Ex• - por exemplo, que: a taxa de
murwliulluc pu r mil habitantes, em 1960, era de 11,4% e passou, em
1974, par" H,3%, Mas S. Ex• não nega a c,oncentração de rendas, não
nega c nunca negou isso. Não vamos então atribuir a S. Ex•- diga..
mos assim- atitudes mentais que não tem. V. Ex• pode achar que
csst.:s indicudorcs sociais - c atê apresentou uqui a tese, nluito inte·
rcssuntc t.lc vermos, dos indicadores anti·sociais, está recordado1scja01 outros. Mas, uprcscnt1.1dos dados, vumos tratar de: mostraresses dauos ou uiscuti·los. Esses dados apresentados pelo Sr. Ministro
nroo estilo certos'! Mas ele apresentou dados certos. V. E~• acha que
ntao'! Provemo-lo. Até uma prova em contrário, são dados oficiais.
Mas, pclu llmor uc Deus, não vamos afirmar aqui ter o Ministro nc·
glluu a cxistêncill de concentração no decil mais alto. Uma concentra·
çi'iu yuc ninguém negou. V. Ex• ainda niio.era membro desta Casa.
Mas purt.:cc·nos que houve quatro ou cinco discursos justamente em
numc uo Governo alirmando que não negava isso,,procurando pesyuisar c perquirir yual a causa da concentração de· renda entre,l960 e
1970. Desculpe-nos interromper o seu discurso, mas para podermos
!'alar o mesmo português é preciso que se diga: S. Ex• não afir.mou
isso. Deve huvcr Um engano na leitura que o eminente representante
pclu Rio de Janeiro cstú fazendo.
O SR. ROBERTO SAT~RNINO (MDB- Rio de Janeiro)Nohrc Scnlluur·Virgílio Távora, os apartes de V. Ex• são sempre
honrosos c esclurcccdorcs c folgo em ouvir de V, Ex• a confirmação
dc~tl.! ponto de vista, realmente houve concentração.
O Sr. Vl~gnlo Távora (ARENA- Ceará)- No decil mais ai·
to houw, nuts nós. dissemos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Eu apcnus m:ho que tt.:nho o direito, e o estou exercendo, de diler que'
desconfio estar o Ministro Reis Vclloso começando a querer negar
cstu ~vill~m:iu: c ncgur suu própriu ulirmaçào anterior. Desconlio situ c vcju, nlls palavrus de S. Ex•, ultimamente repetidas em várias
ucusitlcs, umu intensão de rever todo este quadro de: conccntruçào
nwstrmlu it Nuçiio c ~:nCtunpud'o por ele mesmo. Não scriu u pri1:neira
vez que S. Ex• revê pOntos dt.: vista; c rever pontos de vista é natural.
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA- Ceará)- Segundo Rui Barhosu, i: humano,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)-

ü humunu. O Ministro Reis Vclloso, nu fumosu cru dclrtniuna, cru
um Ministro lJUC dt.:l'cndiu u tese- c cru u tese alicia\, u tese govcrnumcntul- uc 'I"" cru preciso deixur crescer o bolo, para depois pcn·
sur nu suu tlivisi\o,
·
llujc, ele uuotn uma proposiçuo ui ferente, ele mesmo diz c rcalir·
mu, ainda cunHl Ministro do Pluncjumcnto, que uquclu tese ni'lo é

-619mais vúlilla; rara ele a coisa llludou de nsura c é preciso distribuir
simult:lncumcntl.! ao crescimento do bolo. Apluusos u S. Ex•

O Sr. VIrgílio Távora (ARENA - Cearí) - E o que diz o 11
I'N IY! N,;o ó isso?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)É isso.,

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - Ceará) - Quem i: o autor
inlelceltlal ~o 11 I'ND, niio i: ele'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)E S. Ex'\ sob esse ronto de vista~ só merece aplausos. Ma$ se ama ..
nhii !!I c ~lmtin uar :.a insistir nu linha c quiser negar a afirmação de que
não houve conccntnu.;rao, aí então, vumos ter um debate muito grave
c rnuitu sério, ponJUC vamos realmente duvidar.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- Ceará)- No decil mais alto,
m:rcllitamos qw: ele nuncu dirí1 isso.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Espcr:.unos, como V, Ex•: que ele não chegue a c:ssc ponto.
Sr. l'rcsi~cnlc c Srs. Senadores, ainda o Governo imbuído
daquela conccpçfio, ~aquola visão monistica da realidade que valoriza ll õ.lsrccto CCOih.ÍillÍCO, C)C Seria 0 rundamentaJ, O primordial, a
base para ii suluç:.\o de todos os problemas e, dentro do aspecto
econômico, u fac~: produção seria a primordial. Atendidos aos reclamos Ua produção, tudo esturia praticamente resolvido como
subprod ulo.
Se o económico é o fun~umcntal e se a produção é o mais importante dentro Uo quadro econômico, o que importa logicamente é
ouvir os produtores, é ugradur os produtores, é atender aos produtores, aos gmndcs empresários brasileiros, aos grandes empresúrius estrangeiros, [Is multinacionais, aos homens riCos do País,
porque são eles qut: comandam .o processo produtivo e, por conseguilltc & ~~ eles que deve ser dada a palavra e a eles o Governo deve
uuvir, adnm de 4uulqucr outro grupamento social do Pais.
No último nún1cro du rcvisla Visão, há umu enlrcvista muito importallte. muito significativa, de dois conhecidos empresários brasileiros. Nessa entrevista, esses dois homens de empresa do Brasil confcssmn i,:lurmnente que os empresários - e não apenas os cmpres~'!rios estrangeiros mas também os brasileiros, são contra a distcnsiio, siio contm a normulit.açào da vida política no Brasil, são
con tm ILH.Ia c quulqucr processo de abertura política.
E pu r 4uí:'! E eles também dizem claramcnle e com todas as palavras. Este é o ponto de vista dos empresários porque os empresários
estUo certos ljliC o Governo, até ugoru, nestes últimos dez unos, os
te 1n ouvi~o e os Iom ulcndido. Enquunto todos nós subemos que du
outra purte, du rurte dos trub;.llhudores, esses o Governo não os tem
ouvido nem a elt.:s tem i.llcndido.
Oru. o que pensurn os ernpres(lrios'! A ~1bcrtura política, a nor·
nnalit.u,illl du vi~u polílicu do Brusil pode significar o quê?
Distensão, emtHtima unúlisc, significa o qu~? Talvez a quebra do pri ..
viiC:gio ~c ser u únicu parte ouvida e atendida dentro desse confronto
nut um! de posições políticus cnlre empresários de um ludo e lrabalhn~orcs. E niio upenus trubulhudores, porque hú toda uma enorme
clusse sociul, lJUC ni\o chegu nem u ser trabalhador: são os bisca·
tcin1s, os que estUo procurundo entrar nu faixa do trubalhador, que
sih, muitos c mio roucos. É unm parcela significntivu da populuçl\o
hrasilcir:~. Usscs cut:io, coitmios, nr10 têm u menor condição, sequer,
de scrc1n ouvidlls c ate1u.iidos, t.lentro de um sistema J'cchudo cun1o
cstc l\U~ cstú ui, q1H.: ouve princípulmcntc os trubulhudorcs. Estu
cntrcvi,'ili.l ~muito signifh:ativu.
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O Sr. Vlrgillo Túvoru (AR~:NA - Ceará)- Esluriumos sendo
inupnrtuno se désiicmos muis um upurtc u V. E:(•?
O SR. i!OBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janriro)muito Pl'atcr.

Rccchcriu~:um

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- Ceará)- Vê V. Ex• como é:
Llil'icil gOvern;.1r. A nmioria dos empresários nacionais e V. Ex• ~stào
muilll satisfeitos. Não deve haver distensão. Assuntos políticos,
rurissinwmcntc, eonvcrsumos aqui. Outro dia, ouvimos, neste
plcnilrit), vcrdadciru cutilimíria contra o Governo, quC não atendia,
cm allsoltltll, o cmprcsúrio brasileiro, qut: justamente estava engajatio numa cstuti1.uçUo progrt:ssiva esmtigadora. Vinha V, Ext e nos
l'ut.in umu prolissno de fê:, estatizante, digamos assim. Então, as duas
Llcch1rat,;ões, lJUe também lemos na revista em apreço, nos mostWlm
e.xutumcntc opiniões. Nüo subemos se é erro de origem de clusse, nós
engcuhciros gostumos n1uito de números c deduções claras. Têm um
vulor opimllivo o l.(uc eles eslüo dizendo ar, por mais importante que
sejam os cmgos 'Iuc desempenham dentro do contexto do empresariado nacional. Nu rculidude, o Governo teve em vista,- e af, jã engloban1os ali: umu resposta uo ilustre Representante do Rio Grande
do Nurlc- des~o <iUC houve o trabalho já ião percutido nesta Casa
c qw.: V. Cx• ji.i o rCccbcu, porque o vimos em sua mesa, o da
COCEN E, '"lu elas recomendações das quais fomos responsáveis
como Rclutor-Gcml e assumimos integral responsabilidade, mas que
niio ~mm só nossa, eram do conjunto, praticamente, de todos os
rcprcsenlunlcs do Nordesle, que figuravam como participes daquela
ubru rcalit.ad~l. Ilouve aquelas reivindicações- teremos ocusiüo de
u4ui eilil·las - e, prulicaJÍlentc, quase todas, foram atendidas pelo
Governo Fcdcrul. Goslariamos que V. Ex• perdesse um domingo lendo, pelo menos, o íntróito do livro em questão. A problemática do
Nurdcslc i: ~ilicílimu, porque o Nordeste de que falamos é:"o Nordes- '
te legal, o Nordeste do - V. Ex• i: muito jovem - mas quundo
estuUunlos. c o Nordeste na Geografia de então, que na época·era
chunn1du t.le Curcograt'iu, era bem menor. Foi se estendendo e, então,
temos um Nordeste, 1.1uc é o somatório de 5 ou 6 zonas, conforme a
conccituuçüo do autor, com problemas completamente diferentes,
problem<~s esses, üs vezes uté antípodas. Não há nada mais diferente
do l!Uc us 4ucstõcs relucionadus com o Maranhão, que aqueles, por
exemplo, do cernido - que i: u menor das zonas do Nordeste, em
termos de vitalidade cconômica. Agora, maior diferença, entre a
zun:1 scmi-úrídtl c~~ da matu e do litoral leste, não há. Então, o que,
rcaimcntc, o Govc:rno tem tentado- damos o testemunho, que V.
Ex' poderi~1 levar, st:m modéstia ~m conta, que fomos daqueles que
muis lut:m10s contra o trutumcnto dado pelo Governo Federal 110
Nordcsle c foi ~ii o porcscrilo- i: encontrar soluções para o Nordeste. Mtls, reconhecemos que: nào há, em nossa lembrança, Governo
nenhum, a partir de Médicí, que lenha feilo tanto, ou procurado
f, 1t.cr 1u111o pelo Nordesle, quanto as duas últimas administrações
fc~crais. Hi1 sol u,õcs, mas soluções que desafiuin séculos e que não
podem, Un noite para o dia, ser adotudas. V. Ex• vê, agora mesmo,
foi voluuo por V. Ex• c por nós -a reformulação feita ~a allquota
du Fuu~o de l'urlicipução dos Estados e Municípios, principalmente, puru os Estados pequenos e, máximc,,os nordestinos c nortistas.
Ternos essa grande reivindicação, que ê a da mudança da sistemática
do ICM. Mus, o Governo tem que pensar em como atender a essas
rcivindic<lçõcs- e vui utendcr, podemos afirmar a V. Ex•- também
nos Jivrundo do csvuz.iumcnto que sofremos 1nercê do ICM, mas que
t;unbém niiu implique cm que o centro-sul fique desfalcado nas renLI:1s nccessúrius pura SIIU m:iquinu udministrativa. Tem reito. Isso é
um depoimenlo de nordestino, nuo de llder da ARENA. Somos os
priml.!iros u reconhecer: hilmuito que fazer, mas, principalmente, em
nussu r~:giào c, ai, niio hú jogo de puluvras, quando convocamos V.
1.:.1•, cum u sua c.1perií:uciu, paru que lrugu o~trus lantus sugeslões. O
pruhlemu uu 11'1. V. E1• deve ostur recordado que debutemos muito.
llít lll>IICU fuluvu o nobre Senador Josi: Esteves reclamando pura o
iulcrior do i\muzonus. Queremos parti o Nordeste um IPI diferehciul, não 'lucremos uc.llin,uo complelu do IPI puru aqueles urtefatos
t'uhrli.!udus nu nossu rt:gii\o. Dcsejumos, com todu sinceridade~ que
'"luei<IS fíthricus, empresas ~o Eslado de V. Ex•, itqui do Sul, que
cumt"trum produtos ncubudos do Nordeiilc:, possum. rculmcnte, ter
uma Llcdtu;iio outr~l no lrnposto de Rendõl, correspondente u uma
p 1 ·upor~üo cntn: seu movimc:uto gerul, t: us comprus de prooutos

·- 620junto aos setorcs governamentais a que a matéria é: diretamcntc pcrti·
ncntc:.
l!m upurte oferecido uo discurso do parlamentar baiano, fiz ver
, tru Casu, se l(a~:stivêsscmos, que estamos no momcrito conclumundo,
u S. Ex v4uc o ubuli.wc.Jo diagnóstico trazido, naquele instante, ao coO SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) (Fazendo soar a nhecimento do Senudo, representava um vigoroso "libelo contra go·
campainha.)- Lembro uo nobre orador que o seu tempo está esgo· vernos que ~e tinhum mantido, até: agora, impotentes para corrigir
tudo c que, portunto, não deve maiS"permitir apartes.
uquelu grituntc distorção verificada em nosso desenvolvimento".
No diu unterior, ressaltei, igualmente cni aparte permitido pelo
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Senudor Dinartc .Mariz, que o índice de crescimento previsto para o
CÓnduirci, .sr. i'rcsidente, rapidamente, respondendo em breves
Nordeste comportara-se no I• semestre do corrente ano, muito
puluvmN uo upurtc do Senador Virgílio Távora, a quem agradeço a
uquí:'1' da estimativu - dado que fora, aliAs, mencionado
intervcnc,;tao.
expr<ssumente no relatório do Superintendente da SUDENE, cngc.
nhciro Josí: Uns de Albuquerque.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)- Mui to obrigado.
A revelaçi1o, sobre ser profundamente desalentadora, mostrava
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) a evidência da n:cessidade de se promover uma reformulação dos
Senador Virgilio Tiovora, quanto à questão de ser ou não rcprescn· plunos de atendimento à região, oferecendo-se recursos substanciais
tutiva a opinirlo dos dois empresários, concordo com V. Ex• Ocorre c imcdiutos para utililação naquela área, habitada por trinta milhões
que Nilo opiniões de dois empresários que têm reconhecida liderança · de brasileiros.
nos .meios cmpresuriais, um do Rio e outro de Siio Paulo, represen·
Se ó certo que órgãos tecnicamente estruturados c com objetivos
tundo dois dos muis poderosos centros empresariais do Pais. São ho· espccílicos como o Banco do Nordeste c a SU DENE, foram instituí·
m~.:ns 4uc têm, l!videntemcnte, um alto grau de representatividade,
dos, lucidamente, nas administrações de Getúlio VÍugas c Juscelino
clo1ru que nflo tutul. Mus, u opinião deles, no meu modo de ver, co- Kubitschck, não se p~de deixar de reconhecer que, ambos; não têm
nhecendo us pessoas como conheço, acho que ralmcnte têm um ultimamente contado com o suporte indispensável para atuar mais
grau de representatividade muito elevado.
ellcientcmente em benefício daquela faixa territorial, a qual,
Quanto ao Nordeste, confesso a V. Ex• que não tenho condi· comparada com o Centro-Sul, se "acha, hoje, mais pobre do que
ontem ...
~iics de discutir com V, Ex• Se para mim já é: dificil discutir, com
V. Ex•. no setor cconômico-financeiro de um modo geral, no que
Todos os Presidentes da fase revolucionária, a começar pelo
rcspcitu purticularmcnte ao Nordeste, ...
ceare115e Humbcrto de Alencar Castcllo Branco, demonstraram
O Sr. Vlrgnio Távora (ARENA-Ceari) - Isso é ironia de preocupação cm relação ao empobrecimento do Nordeste; dcs·
locando-se pura os Estados do Polígno e fazendo, às vezes, - como
V. Ex•
Costa c Silva e Emílio Mediei, - . declarações patéticas, que
O SR •. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)- ... consubstanciavam iniludível disposição de ajudar os nordestinos a
confesso-me bustunte inferiorizado e, se me for permitido, fugirei à supcrurem a barreira do pauperismo.
discussi1o. Reconheço em V. Ex• uma autoridade muito maior ...
Agora mesmo, o Chefe da Nação, General Ernesto Gciscl,
encontra-se
cm Recife, sede da SUDENE, num momento cm que a
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA-Ceará)- Não, ao contrário!
repercussão dos discursos senatoriais transformou-se cm clamor na·
Desejumo~ que V. Ex• venhu nos ujudar, com espírito de criativi·
cionul, instando o Governo a uma retomada de posição para a defesa
dudc, por<Jue o Nordeste precisa.
dos interesses do Nordeste.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Aqui já foi realçado de forma enfática e incontestável que os
l!starei pronto u essa colaboração, a qualquer momento. Levantei o incentivos 11scuiN utribuídos à nossa região sofreram um decréscimo
prublcmu do Nordoste para chegar ao ,problema da pobreza cm geral de 100 r. ara pouco mais de 24%.
do l'aís, u qual ucho, este í: o meu ponto de vista, cstã intimamente li·
E já se alirmou, iguulmente, que a SUDENE- conforme Luis
gudo u'O problemu do utraso do Nordeste brasileiro.
Viana corajosamente acentuou- era "uma sombra do que foi".
Sendo um dos instrumentos propulsores do desenvolvimento
Mus, Sr. !'residente, vou encerra'r, não terei tempo de entrar no
que prctcndiu ser o fecho do meu discurso, que cru exutamente o te· nordestino, ê ati: mesmo revoltante esse visível atrofiamcnto a que
nu1 ou reformu tributária, a grande reforma,.u reforma geral da estru- foi relegada aquela agência governamental, embora se tenha prctcn·
turu.tributáriu do País. Considero, c tenho dito isso várias vezes, o dido, com 11 criação do FINO R, a continui~adc de seu programa de
instrun1ento muis eficaz e menos contundente para se resolver, na incentivos liscuis,
l'oder·sc·ia também perguntar: e o outro órgão, incumbido de
profundidade c na urgência que o problema requer, o quadro de
dcsiguuldudcs nu distribuição da riqueza do País. Mas, é um tema linunciar o crescimento da região - o Banco do Nordeste - tem
ingressado du m~sma forma, nesta fase de esvaziamento?
vusto c voltarei a esta tribuna pura abordá-lo especificamente.
lnfelilmente, u resposta terá que ser afirmativa.
Fico, uqui, por hoje, nessas palavras, agradecendo a.atençilo de
Criado logo upós a inclemente seca de 1951, pelo Presidente
todos. Muito obrigado. (Multo bem I Palmas,)
Getúlio Vargas, que acolheu brilhante exposição de motivos do cn·
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)- Tem a palavra o Senatão Ministro d11 F11zenda, Horácio Lafcr, o Banco do Nordeste
dor Muuro Bcnevidcs, representante do Estudo do Ceará.
iniciou su11s operações em 1954, passando gradativamentc a aluar
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Ceará. Pronuncia o se- como banco rural, industrial e de investimentos, bem assim como
b11nco comercial,
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dispondo de pessoal . econhecidamente qualificado, com conhe·
O debute cm torno da problemlltica nordestina vem merecendo
ncstu C;.tsn, cxtruordinúrio dimensionamento, com renexos junto à cimento profundo du realidade nordestina, o Banco impôs-se ao res·
upiniuo pi1blicu, grnçus, sobretudo, à ampla cobertura da imprensa peito dos círculos financeiros do Pais, realizando, através de 71 agê:n·
das, as su11s t11rcf11s de estimul11dor do uesenvolvimcnto regional.
hrusih:iru uos discursos uqui pronunciados.
Nestu semunu, coubeuos Senadores Dinurtc Mariz e Luiz Viana
O Sr.Agenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Permita·
Filho e, hi1 poucos instuntcs, aos Senadores Roberto Suturnino e
me V, Ex• um upurtc'!
Virgílio Túvora, como anteriormente aos Senadores José Surney c
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Cear')- Com imenso
'Murcus Freire, voltarem uo tcmu com percuciência e incisividude,
numu tomadu til..l posição que deve encontrar imediula ressonância prlller; nobre Senador Agenor Maria.
ucubudoN no NordcNtc. São fórmulas, Esse apelo à criatividade de
Y. Ex~. 1.lc tmlos os n:prcscntnntcs nesta Casa, como faríumos, nu ou-

-621O Sr. Agenor Maria (MDb-Rio Grande do Norte) - Senador
Mauro Benevides, a maioria dos produtos de origem rural, bem
como as muti:rias·primas produzidas no Nordeste silo, hoje, alta·
mente deficitárias .. O crédito dado ao agricultor para produzir,
deficitariamente, faz com que esse agricultor a cada dia mais se cndi·
vide com os bancos oficiais. Para uma comparação: o total do recolhimento do ICM cm todo o Brasil, durante o primeiro semestre de
1973, foi de dez bilhões, duzentos c sessenta c seis milhões; oitocentos
e noventa mil cruzeiros, cabendo a liderança a Silo Paulo, que arrecadou Cr$ 5.284.522.000,00. O Norte dispõe de 59% da ãrca total do
Pais: a população i: de 8% c a renda i: 4%, no Nordeste, com uma
faixa de I5%, e uma população de 25%, a renda é apenas de 13%;
entretanto, o Centro·Sul, com 26% da ârea total do País, com uma
população de 67%, alcança uma renda de 83%! Essa. porção de
riqueza numa região e um quisto de empobrecimento numa outra,
poderá representar, num futuro bem próximo, uma verdadeira explosão, pois a fome não tem pátria, não tem fronteira, !liiO tem rc·
ligião. O homem que no Nordeste trabalha na. enxada, passa fome, c
o Governo sabe que ele passa fome, pois não é possível que uma diãria de quinze cruzeiros represente o suficiente para se manter uma família neste Pais. Dai cu afirmar: ou modifica·SC essa filosofia tributâ·
ria que estrangulou a economia do Nordeste, ou não saberemos até
que ponto o povo humilde, manso, generoso e crente da nossa região
poderá suportar. Muito obrigado.
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- Cear')- Agradeço a
V. Ex•. nobre Senador Agenor Maria, o aparte concedido ao meu
discurso, V. Ex• foi o primeiro, nesta Casa, na presente legislatura, a
erguer a sua· voz em defesa da região nordestina c a reivindicar uma
reformulação na legislação tributária, a fim de que o Nordeste saísse
desta faixa de pauperismo indiscrepantcmcnte reconhecido cm todo
o Pais.
Pro:;sigo. Sr. Presidente.
Como segundo o Banco Rural do Pais, o BN B pôs cm prãtica
iniciativas pioneiras no setor do cri:dito rural, ·difundindo, por
intcrmódio da ANCA R, experiências de extensão rural nos 9 Estados
que integram o chamado "Polígono das Secas".
Ao ser instituído, o Banco do Nordeste dispunha de recursos
especiais, provenientes do Fundo das Secas (0,8% da receita tributâ·
ria nacional) sob a modalidade de Depósito Obrigatório do Tesouro.
A Carta Magna de 67, pori:m, eliminou aquela anterior vincula·
ção constitucional, fazendo com que a proporção de recursos espe·
ciuis, no conjunto das disponibilidades totais do Banco, que era de
63% em 1959, decrescesse para 8% em 1973.
No que concerne aos recursos destinados ao crédito rural, registrou-se um deOelt apreciável, bastando que se mencione, por cxcm·
pio, o ocorrido nos exercícios de 73 c 74, quando de setecentos c setenta e nove milhões passou para um bilhão, cento c noventa c um
milhões,
Por sua vez, os depósitos do 34/18, fonte de recursos de mais
baixo custo, foram reduzidos, de 58,7% cm 1968, para apenas 21%
~m I~74, cqmo decorrência de outras destinações atribuídas aos
mccnt1vos.
Preocupada cm oferecer merecida prioridade ao crédito rural, a
direção do BNB, à cuja frente se encontra o Dr. Nilson Holanda,
enfrenta evidente descapitalização, para cuja cobertura se torna
imperiosa a alocação de substanciais recursos.
Em apreciação feita, recentemente, em torno do i:tescnvolvimcn·
to do Nordeste, na tribuna da Câmara dos Deputados, o Vicc·Lidcr
da Aliança Renovadora Nacional naquela Casa, deputado Marcelo
Unhares, acentuou:
·

linancciro da Instituição, a fim de que possamos aproveitar,
cm sua plenitude, o seu grande potencial de realização cm
beneficio do desenvolvimento do Nordeste."
O próprio Presidente Nilson Holanda, cm entrevistas concedi·
das ü Imprensa de meu Estudo, teve o desassombro de apontar as
dificuldades impostas ao estabelecimento de crédito que dirige, ensc·
jundo ao empresariado ceurcnse uma tomada de atitude cm favor do
Banco, cujo fortalecimento, com a assecução de recursos ponderá·
veis, foi reivindicado em circunstanciado memorial, entregue a 6 de
fevereiro de 1975 ao Chefe da Nação.
Ontem, o Dr. Nilson Holanda, após considerar como "impor·
turnc, corajoso e oportuno" o discurso do Senador pela Bahia, as·
severou, cm entrevista divulgada por O Estado de S. Poulo, edição de
hoje:
·•... tem razão o Senador Luis Viana 'quando chama a
atenção para a necessidade de serem ampliados; investimentos federais na região, com vistas a acelerar a sua taxa de crescimento c tambi:m sobre a conveniência de serem adotadas
medidas para o crescente fortalecimento institucional dos
órgiius responsáveis pela execução da politica de desenvolvimento do Nordeste, notadamente a SUDENE."
Constata-se, assim, que a SUDENE c BNB, idealizados para
comandar a grande arrancada desenvolvimcntista do Nordeste,
defrontam-se com entraves imensos para cumprir os respectivos
objetivos institucionais.
E não se diga que ao Poder Central deixam de chegar as sugcs·
tõos, os estudos, as criticas em torno da ação governamental naquela
área.
Coube a Senadores e Deputados, em 1971, a organização de um
grupo de trabalho denominado Comissão Coordenadora de Estudos
do Nordeste que, ao final, apresentou alentado dl11nóstíco da região,
com precisa indicação de medidas que significavam solução para os
angustiantes problemas nordestinos.
"Sem embargo dos óbices e pontos negativos já aponta·
dos neste Relatório, são bastante promissoras, na presente
di:cada, as perspectivas de desenvolvimento do Nordeste,
graças aos investimentos realizados, notadamcnte na segunda metade do decênio de 1960, quando foram lançadas as bases para um desenvolvimento posterior a taxas mais elevadas.·'
Por que falhou vaticínio tão otimista da COCENE, calcado em
meticuloso exame da situação do Nordeste?
.
Se os dois órgãos incumbidos prccipuamcntc de promover o progresso da região enfretam tantos obstdcalos, não poderia, realmente,
positivar-se a animadora perspectiva delineada no Relatório da
COCENE. Relatório, pelo que sei, elaborado pelo nobre Vicc-Lidcr
do Governo, Senador Virgílio Távora.
Os erros da política desenvolvimentista, cm relação a 18% do
território nacional, precisam ser imediatamente corrigidos, sem o
que não ultrapassaremos a nossa humilhante posição de "área mais
pobre do Hemisfé:rio Ocidental".
O Sr. VírgRio Tboro (ARENA- Cear'l- Permite V. Ex• um
aparte'/
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - Ce•"l - Com imenso prazer, nobre Senador Virgllio Távora.

O Sr. VlrsRio Tbora (ARENA - Ceorli.) - Efctivamcntc,
como Relator-Geral dos estudos citados por V. Ex•, assumimos a
mais integral responsabilidade pelos conceitos neles inseridos.
"Queremos chamar a atenção dos Srs. Deputados Destas recomendações, vamos repetir mais uma vez, grande parte foi
particularmente daqueles que se preocupam com os destinos
da sofrida região nordestina - para o grave problema de . atendida, outras, estilo ainda em andamento. Hoje somos os pri·
moiros a reconhecer- e hú pouco procuramos chamar à liça a ativi·
esvaziamento financeiro a que foi submetido o BNB, no
qUinqUênio 69/73, c para a necessidade de serem ampliados c dude criadora, e a afetividade do eminente Vicc·Lidcr do seu Partido
- que realmente o Nordeste cstd a desafiar a nossa imaginação de
intensificados os esforços jd cm curso, para o fortalecimento

'
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mui\u, cmalgllns sctorcs; quem viu o Nordeste antes du SUDENE e
quem vê o Nordeste depois da SU DEN E, não pode deixar de a constutu>f•o fazer, de que ele é outro Nordeste. Mas em compensação há
o sctor rural, hi1 o sctor do campo j:í tiio enfatizado nesse estudo, c
'lUC cstú u reclamar providi:ncius. Entretanto, podemos assegurar a
V, Ex• que o Senhor Presidente da República, tem a sua maior atcn~i•o voltu<ia pura esse problema. Realmente, o que fulho'u e que ainda
esti1 i'•lihundo no Nordeste dcve.se à imcnsidudc do problema comparado com a limitação dos meios para resolvê-lo.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - Ceará) - Nobre
Scnudor Virgílio Távora, agradeço o aparte de V. Ex• Fui dos primc:iros, nesta Casa, u ressaltar u importância c a significação do trabalho levado a efeito pela COCENE, que aqui se estruturou por iniciativa da Aliança Renovadora Nacional.
Nus últimas horas, tenho-me debruçado, sobretudo em torno
desse estudo número I, divulgado. Pclo que sei, outros estudos
deverão ou deveriam ser divulgados- c não o foram até hoje:.... procurundo t:xatamcntc conht:cer uquelas sugestões que emanaram de
um trabalho meticuloso, realizado pelos parlamentares da Aliança
Rc:novadora Nacional.
O Sr. Virgfiio Távora (ARENA -Ceará) - Seja otimista, Seuador. Talvez V, Ex• receba outros volumes, com a maior brevidade.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- Ceará)- Aguardarei
ansiosamente a divulgaçiio desses outros estudos, porque acredito
que, agora, o Governo, todas as entidades e o Poder Público estão na
obrigação de voltar mais concentradamente as suas vistas para a Regi:Jo Nordc:stimt, e, de uma vez por todas, eliminar esses índices de
pauperismo c de empobrecimento.
Sr. Presidente, os erros da política desenvolvimentista, em
rolação u 18% do Território Nacional, precisam ser imediatamente
CDrrigidos, sem o que não ultrapassaremos u nossa humilhante
posiçf1o de "úreu mais pobre do Hemisfério Ocidental",
Que os discursos proferidos no Congresso, nas Assembléias e
nas Cúmaras nordestinas c a própria presença do Presidente Geisol
·no Rio Grande do Norte c em Pc:rnambuco, nesta hora, signifiquem
uma retomada de posição em defesa do Nardeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nordestino é, realmente, um
i'Drte. Esta fortaleza, decantada cm prosa e verso, terminará por
c~aurir·sc di<mte da inação dos governos.
O Sr. Agenor Maria (MDB-Rio Grande do Norte) - V, Ex•
mt: permite um aparte'!
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Ceará) - Pois niio, nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB-Rio Grande do Norte) - A
SUDENE foi criada muito oportunamente, mas todas as vezes em
que aquele órgão federal deixou de cumprir os seus objctivos, a culpa
nUo coube a ela e, muito menos, a seus técnicos, e sim apenas ao
~inistério ao qual ela cstú subordinada, que passou a receber mais
vc:rbus e a SUDENE, menos dotnções, O esvaziamento da
SUDENE, cm termos nnuncciros de ajuda, foi que fez com que os
técnicos rcsponsí1vt:is por aquela Superintendência não cumprissem
us suas obrigações. Portanto, a culpa não cabe, nesses I5 unos, a nenhum dirigente da SUDENE, c sim úqueles que de propósito, ou
niio. procuraram csvuziá·IU finunct:irumente.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Ceará)- Niio há dúvi·
da, Senador Agcnor ~uriu, de que à fronte da SUDENE ti:m estudo
vultos da maior expressão da vida pública deste Pais. E, no momento, aquela ug;:nciu govc=rnumentul tem à sua frente um técnico do
n1cu Estudo, o Engcnhoiro Josí: Lins de Albuquerque, homem de
co1npctêncin rculmenle uh:studu no exc:rcício de outrus funções,
homem que tudo tem feito pura que aquele organismo, criado à épo·
c" du Administruçüo Juscelino Kubitschck, possu atender uo desenvolvimento Lia RegiUo,

O Sr. Vlrgillo Tóvora (ARENi\.-Ceará)- Apenus um aparte
rúpido, Scnudor Mauro Benc:vides. (Assentimento do orador,) Agmdc>o us palavras de V. Ex• c: do nobre Senador Agcnor Maria,
representante do Rio Grande do Norte, que como que redimem
uquclas outras, hú dois dias aqui ditas por correligionários de S. Ex•,
sobre u poucu estatura técnica dos sucessores de Celso Furtudo à
frente daquel• órgão.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Cear')- Nobre Senador Virgílio Túvora, V. Ex• ceuconhccemosmuito bem o Engenheiro José Lins de Albuquerque. E, nüo há dúvida alguma, uma das.
grandes expressões da cultura cearcnse, tt:cnico capaz, qucjâ exerceu
outras fun,õcs, como a de Secretário de Plancjamento no Governo
de V. Ex• c u Dircção·Gcral do Departamento Nacional de Obras
Contru us Secas.
O Sr. VirgOio Távora (ARENA-Ceará) - Estamo-nos
congmtulundo com V. Ex• c o ii ustre representuntc do Rio Grande
do Norte,
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB-Ceará) - E termino,
Sr, Presidente.
Que o Presidente da República encontre, patrioticamente, o rumo que huverá de levar o Nordeste a superar os aluais e
dcsprimorosos índices de subdesenvolvimento. (Milito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)- Concedo a palavra ao
Senador Roberto ~uturnino, como Líder do MDB.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro. Como Líder.)- Como Líder cm e~ercicio, peço a V. Ex• que, nos termos do Regimento, conceda a palavra ao Senador Paulo Brossard,
para falar cm nome ~a Liderança do ~DB.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)- V. Ex• será atendido.
Concedo u palavra ao Sr. Senador Paulo Brossurd, representan.
te do Rio Grande do Sul, que falará em nome da Liderança do MDB,
O SR, PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul. Em
nome da Liderança, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisio do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Confesso que não é com prazer que ocupo a tribuna neste mo·
mento. Nüo upcnas sc:m prazer. mas ~ com pesar que o raça, já
porque tenho de comentar procedimento de um ilustre riograndcnsc, a quem me ligam laços de afeição, como ainda porque o
f•1to. em si mesmo, longe de: alegrar.. me, me canrrange, me desgosta,
quust: que estml u dizer que me: acabrunha.
Rcliro-mc, Sr. Presidente, a um fato ocorrido, creio que ontem,
c Jurgamcnt~ divulgado pela grande imprensa do Pais,
Um Ministro de Estado, no caso o ~inistro do Trabalho,
~.:ompurecc ao órgão díretivo do seu Partido. para levar, em mãos,
scsscntu c quatro fichas de inscric;ào, no Partido oficial, de servidores
do Ministêrio conn"do à sua dirc:çào.
Sr. Presidente, vê-se assim que o Ministro que hoje ocupa a
Pustu de que foi primeiro Titular o ilustre lindolplhe Koller, fez-se
ugcnlli: de pros!i:litismo purt~dCuio dentro do Ministério, E nüo
contente COnl tlintO, ainda é O portador das nchas de inscrição até O
Partido oliciul. Muis uindu, Sr. Presidente, esse ato se transforma em
unw solenidade, c os jornais publicam nuo mais do que seis mãos u
receber do Sr. Ministro do Trabalho as 641ichas de inscrição,
Aqui cstú, Sr. Presidente, u fotograliu a documentar esse fato
que se pretende- c leio o jornal- seja repctido, porque precisa ser
i111ilou.l~1 por outros ministws, governadores, prercitos c todos os
óÍgfu>S públicos. As pulavrus aqui não são minhas, leio do jornal,
"o mo puluvrus do Sr. Depu tudo Fruncelino Pereira.
,Sr. Prcsií.lcnlc, Srs. Scnadort:s, é cvident~ que cursos de
~onfiunçu- Iugo se dirlt que os novos inscritos ocupam cargos de
conlhuu;a- como u própria dc:nominuçào estll u indicar- cargos
Uc cunl1unçu-. sLto ocupudos c e;:xc:rcidos por pessoas que merecem a
"onl'iunçu uuquclc que 1101)1Ciu, Isto" inquestionllvcl. Ninguém pode
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pessoa, cxutumcntc pon.Juc o J'un..:ionúrio, o scrvidor,.dcvc merecer a
conlinnçn dnquele que nomdu, Se for Governador, Secretário de
Estudo, hít de ser do Governador; se Ministro de Estudo, hit de ser
do Presidente; se de um cargo de Ministério, hil de ser de Ministro, e
ussim por diunlc. Parece-me umu questiio ucimu dc·quulq'ucr discus·'
suo. Trutundo-sc de ocupante de cargo de confiança, este .l:tço ·é
insubstituível. Aquele que escolhe o servidor hú de fuzê-lo levando
cm considcruçüo a sua integridade pessoal c a sua competência para
o exercício do cargo. Assim, perlso eu, acima de outra consideração,
" menos que se queira transformar o cargo público em um instru·
mente de utilizuçiio menOs nobre da administração,
Umn vct., ;alguém censurou a Silveira Martins, por ter escolhido
pcssu:t de suu amiz:tdc pura determinado curgo. li ele respondeu de
muncirn pcculiur mais ou menos assim: .. f: evidente que pura um car·

go de minhu conliunça cu nomeie e escolha pessoas da minha
conlimH.;u. N'iio vou escolher pessoas que não me mereçam conliun ..
çu".

I! nuturul 4uc escolham corrcligionúrios e não advcrsáríos, mas
condicionar o c•crcício de dcwminados cargos à inscrição no
P;tdidu ofi!-!ial. jt't isto, Sr. Presidente,· é uma má prova da
compreensão da natureza da função pública e du seriedade du
Admjnistruçào,
Imagine-se, Sr. Presidente, se, nos ulbores da República, o
Barão de Rio Branco deixasse de ser escolhido pura defender os direi·
tos do Brasil nu Questão das Missões, ou du Guiuna, porque, noto·
riumcnte, nito era militante do Partido Republicano.
lamgine-sc, Sr. Presidente, se teria passado pelu cubcçu de ui·
guí:m, Íl<luclc tempo, exigir que Rio Branco preenchesse u ficha do
Partido oliciul, puru vir u receber da Nuçào o encargo de defender u
integridade do seu Território.
Imuginc-se, Sr. Presidente, se pelu cabeça do Presidente Campos
Sales passasse u idéia de exigir do monarquista Joaquim Nabuco u
sua prévia adesão à República, pura ser o advogado do Brasil no Iili·
gio com u Grã-Brctunhu, lá nu fronteira da Guiana.
Não, Sr, Presidente. Há certas coisas que niio podem ser feitas,
sob pcnu de diminuir a seriedade, a dignidade da função pública,
Outro dia, na Comissão de Educação c Cultura, o "'·Ministro
da Euucaçào Gustavo Capanema, nosso eminente colega, falando
Hccrcu do Serviço do Putrimônio Histórico, contou como e porque
csl.!tllhcru Rodrigo c.Je Melo Frunco de Andrud~ pum diri).!.i-ln, c db'c
que, depois c..Jue clc dci.xura o Ministério, sucederam-se os MinistrOs,
c niugu~111lucoun:t4ueh: IJirctor .. quc.se·aposentou no cargo pOr
implemento de idade, por força du lei, quando atingiu a cusu dos
sctcnt:t unos,
Sr, l'r~.:siLlcntc, seria uma insensatez, para dizer o mt.:nos, que
purn o exercício Llc cargos dessa natun:za, se rosse exigir a adesão
desses servidores ao Purtido oficial, uo chamado Partido do Governo.
l!stou a lcmbrur-me de que, durante u República, e enquanto vi·
vcu, foi Diretor-Gerul ou Secretúrio-Gcrul do hamuruti - não me
recordo de qual u dcnominuçiio uo tempo - um velho monarquista,
o Visconde de Cubo Frio, considerado u encarnação vivu da tradição
d~1 Ministério, qu~.: currcgavu consigo us trudiçõcs da Sccrcturia de
Estudo do Estrangeiro, que vinhu de untes du República,
lmuginc-sc, Sr. Presidente, se vingusse u teoria, ugora posta cm
dn.:uhu;flo, com louvores, como c;xemplo digno de ser imitado, c
pratic:~d:~ no Ministério do Trabulho, e fotogruficumente documcntudu, par:t cdilicuçuo dos tempos novos.
Quem diz eurgo de confiunçu cstú u dizer nomeação e demissão
ad natum, No cntunto, quem tenha um pouco de prúticu du udmi·
nistruçuo c d:t :ttividadc polfticu subc que administração e u polfticu
ocupam plunos dil'crcntcs; c que os govl!rnantes novos, que ocupam
os cmgus, estes políticos, tcmporuriumcntc c como resultado das elei~lics, precisam, muitus vezes, de dispor de quem, conhecendo o servi~
ço udministrutivo, lhes possa dnr os subsidias imprcscindlvcis à

oricntuçflo polític.:u, ils soluções políticas, que, estas, pertencem à nu·
toridadc pu lítica.
lnttrcssuntc o que ocorreu c ocorre cm França, Lú, em virtude
de um defeito' dus instituições de 1875, que converteram o sistema
l'runcés, pruticmncntc, num regime de Assembléia, condicionando.a
dissolu~iío du Câmara ao voto ruvorávcl· do Senado, praticamente
c:tiu cm desuso o direito de dissolução e se gerou aquele fenômeno
dcnominado,justmncntc, de instabilidade ministerial,
Exatumcntc nuquele país, cm que existiu uma acentuada instabi·
I idade ministerial, existiu também, e paralelamente, notável estabi·
lidado administrativa,
l'or que, Sr. l'rcsídcntc'/ Por que; Srs. Senadores? Porque u
Administração sempre foi respeitada, seínpre.foi mantida no seu pia·
nu próprio, no seu departamento especifico, no seu lugar adequado.
· llít quem sustente que o funcionário, à semelhança do juiz, não deva
ter u direito de exercer utividades partidárias. Hú quem sustente isto,
dando ênf'usc it iri1pcssoulídudc que deve ter a administração pública.
Nt10 chegou l<mto, Sr. Presidente, tnas, sem dúvida, o funcionário só
pode ser político-partidário fora da repartição, como cidadão
<ILt:tl<iuer, c" :tdministr:tçiio deve ser e~trapartidária, impessoal, deve
servir i1 Nw;iío. ao f>ovo c uo l,uís, c nunca ao Partido.
l)izcndo-sc, como agora se diz, que os cargos de confiança
devem ser ocupndos por aqueles que confiam politicamente no Go·
vcrno ou no Partido do Governo, nüo raltarú quem venha sustentar,
'um:tnhü, que os frutos du administração tumbóm devem ser auferi·
dos por aqueles que confiam politicamente no Governo. Não faltará
lJUcm vc11hn sustentar esta heresia.
Por que, Sr. Presidente, o serviço civil britânico é considerado
modelar'/ Porque organizado à margem dos partidos que se alternam
no governo; porque preparado, rigorosamente selecionado para
prcstur ii Nuçào os melhores serviços. Já disse uma vez que Omeu interesse, como brnsileiro, é que os Partidos existentes no Brasil sejam
os nu.:lhorcs nu suu organii:uçào, na sua autenticidade, na sua rortale·
zu, u nm de que umbos estejam i:m condições de exercer o Governo
ou cxcrcitur u Oposiçiio. Prestando no Governo ou na Oposição os
serviços que um purtido propriamente dilo pode prestar u um e u
outro. Este é o meu interesse, como brasileiro.
Mas agora se diz, e leio nos jornais, Sr. Presidente, que isto se
l':tz puru fortalecer ui\ RENA. Vou dizer com toda a sinceridade, Sr.
Presidente, pobre du i\ RENA se, para fortalecer-se, precisar desses
processos c expedientes que nunca fortaleceram, nunca beneficiaram
ulgum partido. No meu Estado -c é nuturul que eu traga uqui, n~ste
momento, u minha cxperii:nciu local - durante quarenta unos
dominou um Purtído, era o Partido Republicano Río·grandcnsc.
Aquele tempo, u orgunizuçiio administrativa cru muito diferente
duquilo que veio u ser alcançado, ltmlo n\l plano federal, quanto no
csl:tduul c :tindu no municipal. Não· preciso dizer que os cargos pú·
hlicos eram cxcr~idos por , r~publicunos. Pois bem, ao cabo de
qtmrcntu unos de domínio exclusivo sobrevi:m a Revolução de 30, e
os sucessos ulteriores, t.: quando, cm 1932, o então Interventor Fe·
derul, Gencrul Flores da Cunha, fica com o Governo Federado do
Doutor Borges de Medeiros, utó então o chefe unipessoul do Partido
Rcpublicuno, muntcndo seus compromissos políticos, permanece
solidt'1rio co111 o movimento paulista, o que ocorre, Sr. Presidente?
Vcrilica·sc uquilo cm que muita gente não queria acreditar: ó que o
Pnrtido Republicano haviu morrido no Governo, durante os qua·
rcnln unos de dotninução do Rio Grande do Sul. Ele se gastou, De
modo que a cxpcriênciu- e é de todos os dius- revelu que u utili·
i'.uçào desses expedientes, desses processos, desses recursos, longe,dc:
l'urtulcccr, só pode comprometer, uté por que us adesões, iLs muis dus
vezes, stJo inspirudus no interesse e não nu convicção, E o entusiasmo
ê rcludonudo com un11t vuntugcm J'uncionul qualquer,
Aindu muis, Sr. Pn:sidente, isto se faz invocando o nome do
Presidente dtl Rcpúblicu. Diz-se que - c também uqui us puluvrus
nilu silo minhus- o Ministro é um politico nu acepção du puluvru c
cstit upcnns utcndcndo n um upclo do Presidente Ernesto Geiscl; que
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qumlrus "Iuc ofereceu o êxito ~e eloqUêncin dos exemplos,
't.'crtanH.:nlc LlliC n 11Htior 'pccndo 4uc o MI)B deScobre no gesto
dD "ir. Ministro ~.!I,, Truhulho, é o pccudo de estar realmente. cn~no
~mtigo Sccrctúrio do Partido, como homem vinculado às responsubi·
Sr. !'residente.
Mas nUa 4ucro mais, por ora, a não ser lembrar que o fun~ li<.ladcs partidúrias c empenhado no aprimoramento da democracia
dunúrio, seja quul for, tem o direito de ser respeitado nas suas con· neste Pais, de ele estar realmente fortalecendo, prcliando, num bom
cumhatc na suu úrcn pttrtidáriu, e não no MDB.
vic~.;Ucs, cu uuturidudc, seja qual for, tem o dever de respeitar n fun·
Sr. l'rcsidcntc, Srs. Senadores, quando se fala cm império,
cionilrio. No provimento do cargo de confiança, ajÚ ·segundo seu.
critério, mas nuo pode pretender que alguí:m, porque exerça cargo de <illill\do sell•ln em episódios decorridos hú mais de quarenta anos nu
11 istôria du !{cpública, é bom que também se fuça urna análise da'
conliunçu, deva untes inserir-se no organismo do Partido aliciai.
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, como os extremos se tocam! Em cvo!u,iw do conceito e da atuação dos partidos po!flicos, para
países comunistas- c o comunismo é um espantalho permanente no cxal,uncntc se interpretar c compreender a necessidade do fortale·
Brasil- nos países comunistas ninguém pode exercer uma função de cimento dus mesmos c da criação de uma consciência partidária em
conliança se não tem u confiança do partido -o Partido, esta insti· fun,:.o dcstu ou daquela legenda, cm todos os brasileiros.
Niw vunws remontar ao tempo da Rainha Ana, pelos idos de
tuiçiio sinistra, sinistra na organi:tução vermelha, na organização
1700, <iuundu se formou, na Inglaterra, o primeiro governo partidú·
comunista. O partido sobrcpaira a tudo. Pois bem, estamos caindo
l'iu, <Jnando ui i se l'ormou um gabinete estruturado à base do partido.
nessa t.h::grad:u;ilu: estamos introduzindo aqui esses métodos.
Poderemos lcmbrur, no entanto, que os fundadores do !mpí:rio Brasi·
Sr. l'rcsidcntc, p'crmita-rne que relate, traga um depoimento do
que aconteceu, hi1 muito, cm meu Estado: era Secretário de Edu· lcim. logo de início não tinham absolutamente nenhuma
prcncup:u;fiu de se ~1grupur purtidàriument~.
cação do Governo Walter Jobim o Deputado Eloy José da Rocha,
do l'SD c escolheu o aluai Ministro do Supremo Tribunal Federal,
Em IM23, uo se reunir a primeira Assembléia Constituinte as
seu antigo !'residente, para Diretor-Geral da Secretaria um servidor rosiçôes rolíticas não estavam portanto, agrupadas, não eram identi·
público estadual altamente qualificado e, ao seu juízo, a pessoa indi·
lici•vcis grupos partidários. Mesmo depois da convocação da
cada pura exercer aquele cargo de confiança dele, Secretúrio. Não
Asscmblóiu-Gcrul, cm decorrência da Constituição outorgada, de 24,
era o escolhido liliado ao PSD, como niio era filiado a nenhum parti·
o historiador não descobre de início, formação partidária, o que Nu·
do, ao que cu saiba. Quem era, Sr, Presidente, o então Diretor-Gcral
huco vinha u identificar só bem mais tarde, com a formação de gru·
da Secretaria de Educação, quando Secretário o Professor Eloy da
pus com responsabilidade de orientação politica, por volta do Ato
Rocha'! Era, nem mais nem menos o hoje Ministro do Supremo Tri·
A~icionul de IM34 cu reução conservadora de !837.
huna! Federal João Leitão de Abreu,
Vcrilicumos assim que, de 1837 para frente, foi ganhando con·
Pelo regime ttuc se quer instituir, agora, aqui no Brasil, porque
textura, IHI nossu. sociedu.de, os grêmios partidários c, depois, eles se
leio: "o uto precisa ser imitado por outros Ministérios. Govcrnudocslrutururium nu base de afinidades ideológicas, de interesses clvicos,
rcs,l'rcl'citos c todos os órgãos públicos".
de métodos, pura governar, para dar solução aos problemas magnos
Não poderia ter sido Diretor-Geral da Secretaria de Educação
dclitc Pu is, nu ultcrnãnCiu en'tre conservadores c liberais.
do Estado do Rio Grande do Sul o então professor, hoje Ministro do
Mus, Sr. Pn.:sidcntc, Srs. Senadores, nesses sessenta e cinco anos
Supremo Tribunal Federal, João Leitão de Abreu, ao tempo cm que
de birurtidurismo, vividos pelo império, foi, lamentavelmente
cru Secrctúriu u então deputado pessedista, hoje Ministro do Supre·
cristulit.adu umu mentalidade anlipaitidária, neste Pais, o que nüo
mo Tribunal Federal, Eloy José da Rocha.
currcsrondc à nobreza das utividades politicas.
Sr. !,residente, como vê V. Ex•, recorro a dados, distantes no
Em chegando a República, esfacelou-se u concepção dos parti·
tempo, pura mostrar isto que parece não precisar de demonstração.
dos nacionais .. Multiplicaram·se os partidos estaduais, na competi·
Vou encerrar, voltando a dizer ser esta uma intervenção que prc·
<;iiu de lidcrunçu.s individuais, não havendo, a esses tempos, uma
/Cria não ter feito.
estruturm;ãojurídica dos partidos.
·
Pura concluir, eu me permitiria apenas formular uma pcrguntll,
Em certa altura, constitulram-se como sociedade civil, mas a
arrovcit11ndo u sugcstilo da lembrança que o próprio Partido onda I
ciência pulíticn, procurando construir dentro de linhas de
t~vc ao colocar o nome de Milton Campos, como patrono do seu
Instituto de Estudos Políticos. Sr. Presidente, pergunto e não dou a racionalismo c na determinação constante de buscar o sentir do po·
vo, Iili dando um delineamento aos partidos polfticos e, moder·
resposta, pergunto a cada um: se Presidente da República, Ministro
namcntc, todos os estudiosos - e o eminente Senador pelo Rio
de Estado ou Governador, Milton Campos faria isso ou a isso
Grande do Sul certamente entre eles se encontra- perfilaram, por
bateria palnuiS'! (Multo bem! Palmas.)
certo, essa posição: a democracia, sendo representativa, forçosamen ..
te(: umu dcmocruciu de partidos.
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Tem a palavra, coSe estamos nu'W';!lemocruciu de partidos, temos de analisar os .
nlo Líder, o nobre Senador José Lindoso,
rroblcmus de hoje à"'ji"z dessa nova realidade, porque o partido, Sr.
!'residente c Srs. Sen,~d"~res, o ser purtidllrio jll nilo pode mais padeO SR. JOSt LINDOSO (ARENA-Amazonas. Como Líder, cer daquele clima desuspeiçilo do unlipurtidarismo a que aludimos e
pronuncia o seguinte discurso. Sem revlslo do orador.)- Sr. Presidcn· que levava 'muitas entidades privadas u inscreverem nos seus
te, Srs. Senadores:
estatutos ser proibido fazer politica na ugrcmiçilo e vedando, por
Acub11mus de ouvir a palavra do nobre Senador pelo Rio Gran· vezes, os próprios presidcn tes de excrcitarcm .. na.
r!sscs mundumentos menores, Sr. Presidente, muito comum nos
de do Sul, !'nulo Brossard, exercendo a Liderança c numa missuo nitidumcnh.: nurtidilriu, pura protestar, com veemência c certa drumuti- cstalutos de ussociuçõcs comerciais da época liberal, pura exemplifi·
cidudc face ao ato do Sr. Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, em cu r, nl1o se compadecem mais com u grunde~u. a magnitude dos parti·
uprescntar i1 Sccrcturiu·Gcral do nosso Partido, a Aliança Renovo- dos políticos c uuuçilo partidária. Precisamos nos atuulizur e dur co·
dura N11ciunul, algumas dezenas de lichas de inscriçuo de elementos rc~pons11bilidudc nos partidos, no sentida du maior nobreza, sujeito
do ~cu Ministério lJUC tnunifcst11rum, uo inscrever-se no Partido, nuturulmcnlc i1s exigêncius éticas, mas jamais menosprezar u uti·
nqucla ClUIVicçtHl, tH!uclc upr ·
m linhu pollticu, quandt> cnnvitln· vidudc polltico-purtidilriu ou estabelecer clima de suspeita, pura que,
dps. ac!.!Ucrum ~.:m exercer c~ .!·•· ic conliimçu no Ministl:rio que no Governo, cm nome do seu partido, exercite com grundezu c respeiuirigc.
to tuis utividudcs.
llcscja u ARENA cuda vez mais forte. Estas palavras nua me per·
tcn..:cm!
O Senhor Presidente da República levará o seu empenho cm for·
talcccr a ARENA utí: esse ponto? De minha parte, ponho dúvidas,

)o

-625-

e

político.cstít nos cs~.:onsos du sociedade, devendo ser impelido pura
preciso, portanto, que nos libertemos, Sr. Presidente, du menIom da Histôria, como instrumento menos nobre da ,·eulizução das
tulidude dos estatutos das associações comerciais de trinta anos atrás.
nspirnçõcs Uu Nuçiio'! Lumcntuvclmcnte é o que dc:ixu transp:trcccr u
Sr. Presidente, Srs. Senadores, u Revolução de Março de 1964
palavru vihnulte do nobre Senador do Rio Grande do Sul.
pretendeu c está reuli<undo uma obra de cxtraordinãria signincaçilo,
dando scqUi:nciu uos episódios históricos no campo polltico-pnrtidú- ·
O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul) - Não
apoiado! 11ositivumcnte, não apoiado.
rio du Revolução de 1930. Em 1930, conquistamos o sufrágio universal e o voto secreto; o voto feminino, a Justiça Eleitoral; tivemos com
O SR. JOSI!: LINDOSO (ARENA-Amazonas)- Nilo apoiau Lei Agumenon Magulhiles, em 1945, nu antevéspera da reconstitudo, sim! Agrada-me o não upoiado, porque nu perspectiva de servir o
cionuli<ução, os partidos nacionais; e em 1964, depois de se constatar, utruví:s du multiplicação dus legendas partidárias, tivemos a seu l'artido, o nobre Senador do Rio Grande do Sul correu
cclcrc.:mcntc pura prolligar um punhado de técnicos c assessores
partir de 1964 u inauguração da grande experiência, da histórica
ullumcntccah:gorizados, que resolveram fazer um uto de fé nos destiexperii:neia, do bipurtidurismo, buscando nu lição do Império, dar
nos políticos desta Nação e que deveriam ter, isto sim, da ARENA e
estabilidade uos Governos du República. E assim, estabelecemos .na
do MDB, cm conjunto, u louvação, a proclamacno pela coragem de
diulí:ticu democrática a divisão entre Governo c Oposição, na
umu dccist1o, de uma opção política.
reuli<ação dos objetivos políticos do País.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não vai nenhuma ironia quando
Não vejo por que, Sr. Presidente, se. inculcar de ilicitude c nem evoco, aqui, os P~cccitos dos estatutos das antigas associações comerse apontar em descenso nu escala de aobrcza o geS\O do nobre Minis- ciais, com relação à proibição da atividude politica dos seus
tro do Trabalho. S. Ex• não flagelou u Constituição, Sr. Presidente, presidentes. ou dos seus membros. Isto retrata uma resistência que há
Srs. Senadores, esta Constituii;ão, que o Movimento Democrático na sociedade brasileira com relação à participação política decisiva c
Brasileiro, freqUentemente, profliga, por ter sido resultante de uma corajosa. A crise política que esta Nação sofre - da qual o Presijunta militar. Esta Constituição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dente Ernesto Geisel, com o apoio da ARENA e a colaboracã~ do
elevou o Partido Politicou um status de um ente de natureza constituMDB, se esforça pura colocá-lo em posição correta, dentro dus
cional. E .inseriu, no seu contexto - o que é cfctivamente uma
perspectivas· Uu História - explica-se; realmente, por gestos desta
inovação signiõcativu para os destinos políticos deste País - um
naturezu. que se multiplicam em níveis diversos, c revelam o fenômecapítulo, só dedicado aos Partidos Políticos.
no da resistí:ncia c do desapreço ao político a que já comentamos.
O urt. I52 da Constituição estabelece os princípios fundamenA4ui se di:v.:ria levant'ar, ·neste' Senado que ouviu tantas vozes vitais, norteudores du organização dos Partidos Políticos c deõnc a
brantes cm defesa da democracia, tendo o Rio Grande do Sul como
responsabilidade, cívica e ética, deles perante à Nação.
paltidino dessas luws, .pela vo< de todos nós representantes dos Estados,
a pultivra de louvação pelo discurso do Presidente Geisel, dando
Estaria, por acuso, o Sr. Ministro do Trabalho, através de um
gesto a prestigiar o seu partido, no esforço que estamos fazendo, no ·um si mil positivo de que a distensão se fará com responsabilidade,
processo que estamos desenvolvendo, impelindo a Nação para dentro do grudualismo, m'us ·sem vicissitudes outras· senão aquelas
inerentes Íl prllpriu decisão'de cada um de nós.
caminhar os caminhos de ordem e de liberdade dentro da inspiração
Eis por que, Sr. Presidente, levanto a minha vo~. não para
da liderança do Sr. Presidente Ernesto Geiscl, dinamizar o processo
coinruditar
a palavra vibrante que ouço sempre, conl reverência c
do aprimoramento republicano, da democracia, estaria ele, neste
gesto de aõrmaçilo política, que deverá, se lúcido estivesse o MDB acatamento, do Rio Giande do Sul, mas para deplorar o lamento
daquele. Estado. Quando se fa< política, quando se ingressa, realmenaplaudir com os elogios da definição de que ser politico não é; neste
te, numa posiçt.o de recusa ao absentcísmo, c de aõrmação do valor
Pais, ser marginalizado, e ser político é realizar as aspiraçõ~s maiores
do homem politico, quando se cumpre aquilo que a Ciência Política
da República, e buscar a crescente autenticidade do princípio
deliniu, hoje, como natural e racional, que (:o Governo na base de
representativo.
unw democracia. dos partidos políticos, esses lamentos, Sr.
Sr. Prcsidcnt~ e Srs.'Senudores, u inscrição de colaboradores do
Presidente, só podem ser compreendidos como frustração das
Sr. Ministro do Trabalho representa ingressar-se na fase de
perspectivas que tinha o r.:IDB de alcançar o poder. Ver a Al!ança
participação de toda u Nuçilo no processo politico c o término do
Renovadora Nacional, como força expressiva da vida brasileira,
abscnteismo polílico. Estaria com isso o Sr. Ministro do Trabalho
criswli~undo os ideâismuis puros da Revolução de 1964, e rcúlizanflagelando os direitos e garantias individuais, flagelando o texto
do o compromisso histórico para com a democracia, depois de sua
Constitucional'/ Ao que me consta, us restrições pura ingresso cm
convenção desses últimos dias, quando a ARENA decide,
purtido político estilo expressas na Constituição, nos artigos 147, no
cntusii.lsticamentc, ocupar u praçu para afirmar que o Brasil, rcalizan·
seu purúgrufo 3• e ISO ao se ocupar dos inclegíveis. Somente estas, as
do a democracia, tneuli<arú dentro dos ideais daquela Revolução.
restrições.
(Multo bem! Palm~s.) .
Nenhum funcionário, nenhum técnico;: nenhum servidor
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves~ - Concedo a
público está impedido dc·ingressur nu ARENA ou no MDB. Pelo
puluvra ao nobre Senador Otuir Becker.
contrário, u Nuçilo espera que eles o façam, numa opção lúcida, para
prcliur nos seus partidos, dando força c autenticidade aos mesmos
engrandecendo u Naçilo com o robustecimento da democracia.
Nilo sei, não vislumbro senão um uto de beleza cívica no gesto
do Sr. ·Ministro do Trabalho. Nilo vemos, absolutamente, nenhuma
compulsoriedade pura qualquer funcionário ingressar nesse partido.
Vemos, sim, no gesto, o aplauso ils linhas da Revolução, uo esforço
do Presidente Ernesto Geiscl, il sua convocação como Presidente da
República c que, no regime presldenciulista tumbêm i: Chefe do Purtido, Vejo, sim, o atendimento u umu convocação maior, aquela da
normuli~uçilo política, aquela do aprimoramento democrático,
uquelu de traçar caminhos luminosos dentro das aspirações maiores
destu Nuçi\o, E por que entilo, se profligar esse gesto?
Por ucuso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o partido politico i:
. ulgo repugnunte'l Por acuso, Sr. Presidente e Srs. Senudorcs·o partido

O SR. OTAJR BECKER (ARENA-Santa Catarina. Pronuncia
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Atualmente, us C.imurus de Vereadores do Estado de Santa
Cuturinu promovem congressos visando o maior entendimento c
conhcl.!imcnto de seus membros, belll como o estudo integrado dos·
problemas pertinentes u cada município, região e uo Estado.
Essa é umu iniciutivu sobremodo positiva, de indiscutível yalor
sociul e político, Delu, muito tem resultado de bení:õco pura u
hurmoniu do meio polftico cuturim:nse, sobretudo, pura os
municípios do gstudo.
Hoje, sob u Prcsidi:nciu do Vereador Hildebrando Nilton Reis,
Presidente du Assuciuçilo Cuturincnse de C.imurus de Vereadores,
teve inicio o III Congresso, que se reuliw nu bela e progressista
cidudc de Lujt:s, Scrl\ muis um encontro auspicioso pura us udminis-
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vcrcuunros uc touos os municípios como altas autoridades do Estado
c do Pu is.
Suudundo todos quo se encontrarão na cidade de Lajes, formulo, _dostu tribun~, votos pura o êxito mâximo desse Congresso,
que, nuo tenho dúvtdas, contribuirá ainda mais para o estreitamento
dos luços uc umit.ude que unem os representantes municipais do
povo cuturincnse, Espero, Sr. Presidente, que desse Congresso resultem, também, copiosos frutos pura o Estudo c seus municípios, pois
scr{t ele excelente ocasião para o exame C debate de problemas da

maior signilicuçiio pura o Estado de Santa Catarina, (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais
onu.ion:s inscritos,
O Sr. Osires Tdxcira enviou il Mesa projeto cuja tramitação, de
ucordo com o disposto no urt. 259, item 3, letra .. a'\ n\' 3, do
Rogimonto Interno, deve ter início na Hora do· Expediente, A
proposiçUo scr(t ~munciada na pró)(.ima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Lembro aos
Srs. Senadores quo o Congresso Nacional está convocado para uma
sc~são u realit.ur-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no plenário da
Cumuru uos Dcpuwdos, destinada a leitura de P.roposla de Emenda
it Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais havendo ot trutur, vou encerrar a sessão.
Designo pura a próxima, a realizar-se segunda-feira dia 29 a
seguinte
'
'
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Votação, cm turno único, do Requerimento n• 413, de 1975, do
Sr. Scnuuor Otuir Becker, solicitando u transcrição, nos Anais do
Scnudo Federal, do artigo publicado no jornal O Estado de
Florlan6polls, intitulado "125 Anos de Luta c Progresso", alusivo às
cmncmoruçõcs do 1259 aniversário de Blumcnau.

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 416, dc(l975, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso do Presidente do Instituto do Açúcar
c do Álcool - IAA - General Álvaro Tavares do Carmo,
pronunciado no dia 15 de agosto de 1975, por ocasiilo do
encerramento do III Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar,
realizado cm Campos- Estado do Rio de Janeiro.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 424, de 1975, do
Sr. Senador Benjamim Furah, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do pron•tnciumcnto do Ministro da Previdência
c Assistência Social, Sr. Luiz Gonzaga do Nascimento c Silva, ,na
abertura do XII Congresso Jl!acional de Neurologia, Psiquiatria c
Higiene Mental, em 14 <l• setembro de 1975,

-4Votação, em turno único, do Requerimento n• 425, de 1975, de
autoria do Sr. Senador Otair Bccker, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal,· do artigo publicado no jornal O ComErcio
de Porto União - SC - sob o título "Porto União - 58• de
Esperança", alusivo ao 58• anivcrsârio de emancipação do
Município.

-5Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela
Comissão de Redução em seu Parecer n•433, de 1975), do Projeto de
Lei uo Senado Federal n• 109, de 1973 (n• 2.056-C/74, na Câmara
dos Deputodos), de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, qu,c acrcsccntu paritgrafo ao urt. 16 da Lei n• 1.060, de S de fevereiro de 1950,
que cstabeleco normas para a concessão de assistência judiciAria aos
ncccssitudos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a
scssrao.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 10 minutos.)'

149• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8\1 Legislatura,
em 29 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Altevir Leal- José Esteves- Josí: Lindoso
- Cattcte Pinheiro- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José:
Sarncy - Fausto Castelo-Branco - Hclvídio Nunes - Pctrônio
Portclla - Mauro Benevides - Virg(ljo Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Ruy Carneiro - Luiz Cavalcante Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy SantosDirceu Cardoso - Eurico Rezende - Roberto Saturnino - Gus·
tavo Capancma - Magalhães Pinto - Lázaro Barboza - Osircs
Teixeira - Mendes Canale - Accioly Filho - Otair Bccker .Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

1:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal
N• Sf33 (no 25/75-PfMC, na origem), de 19 de setembro de
1975, encaminhando ao Senado cópias das notas taquigráficas c do
acórdão proforido nos autos do Recurso Extraordinário no 78.229,
do então Estado da Guanabara, o qual reconheceu a inconstituciona·
lidado dos arts. 2• c 3o da Lei no 3.162, de Io de junho de 1957 c do
Decr.to no 42,033, de 13 de agosto de 1957.
OFICIO
Do Sr. lo-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 68, DE 1975
(N• 987-D/71, na Casa de origem)
Autorba o aproveitamento aos cegos no Serviço Público e
na empresa privada, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. )o j;: permitido aos portadores de cegueira o ingresso no
Serviço Público c na empresa privada cm cargo, funçuo ou profissão
compatível com as suas condições fisicas.
Pnrúgrafo único. Nu hipótese de admissão de portador de
cegueira no Sorviço Público dcveruo ser atendidos os requisitos do
nrt. 22, du Loi n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, salvo o que
dispõe o seu item VI, no que tangeu cegueira, que passa a ser admiti·
du nu invcstiduru em cargos, funções ou profissões rclucionudus pelo
órguo competente do Poder Executivo.

Art, 2• O Poder Executivo manterá, permanentemente
utualizada, relação do cargos, funções e profissões passiveis de serem
éxercidas pelos portadores de cegueira, no Serviço Público c na
empresa privada.
Art. 3• Habilitado o portador de cegueira para o exercício de
cargo ou função, fica vedada qualquer discriminação salarial, de
ingresso ou de permanência·na carreira funcional, em razão da sua
condição física.
Art. 4• Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. o Poder
Executivo regulamentará esta lei.
Art. 5• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
rcvogadàs as disposições em contrário.

(Às Comissões de Saúde, de Serviço Público Civil e de
Legislação Social.)
·

PARECERES
PARECERES NoS 444 E 445, DE 1975
Sobre o Oficio "S" n• 13, de 1975 (Oficio n• 115, de
2·5-75, na origem) do Senhor Ministro da Fazenda,
encaminhando a~ Senado Federal, Relatório do Conselho
Monetário Nacional, sobre a sltuaçio monetária e crediticla do
Pais, relerenteao ano de 1974, nos termos do artlgo4•, §~o, da
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
PARECER N• 444, DE 1975
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Orestes Quê rela
O Senhor Ministro da 1-'alenda explica, no oficio de que ora nos
ocupamos, que, nos termos do art. 4•, g 6•, du Lei no 4.595, de
.1i-12·h4, compete ao Conselho Monetário Nacional "encaminhar
:lll (.'ongrc:-tso Nucionul Relatório sobre como evoluiu a situação
mmH:túriH c crcditiciu do Pais no ano anterior, com descrição
minullcntc d~ts providi:ncius tomudas para cumprimento dos
ubjetivos thauos naquole diploma legal e ampla justiflcuçuo das
~.:n1issõcs yuc tenham sido fcitus pura atendimento das atividudcs
rrmJutiv;.ts'',
.:!. O Documento cm questão busda~sc em dados c elementos

l'urnccidos pelo Banco Central, circunstância que explica o i•t<> de cstllr cuntiu•> no te• to im~res;o que representa o Relatório unual daquele B:n>eo, rcl'crente u 1974.
J. i: um ulcntudu volume de 300 páginas, contendo, além de
~ 1 uw.lro!'l c gr(tnc~Js, Ucma c: umplu mutériu reducional que ubrungc os
seguintes titultJs;
1- C~onnmiu Mundial
li- Ecunumia Urusildrn

-628'III - Alivid:~dos dus lntcrmodiários Finunceiros
IV- Mcr~udo de /\çõcs
V-:- Finanças d;.t Uniiio
VI- IJiviua Pública Imorna
Vli - Sclur btcrno
VIII- R..:laçtn:s com Organismos Financeiros lntcrnncionais.
S~.:g.LII.: um ApCndicc contendo rcsu111o, cm inglês, dos principais
Llmlns qu~.: <~p+trl.':ccm m1s diferentes partes do Trabalho, além de
i.nfnrm;.1~ôcs uutr;~s sobre normas administrativas c aspectos gerais
du Banco Ccmr:il Uo Brasil.
4. Arrc:scntanl.hl o volume, o senhor Paulo Pereira Lira, Pre·
siUcntc dn 13<\llcn Ct.mtrul, nbscrvu que .•.
"Quah.Jucr uníilisc do comportamento da c:conomia
hr:tsilcint tcr(l lJUc lcv;tr c111 conta que o País t: parte integrante de 11111 ClHH.:crto dt: ruu,;õcs, cujas economias sofreram, em
1974, ns impa~o:tlls IH.!g;.nivos da crise do petróleo, que subvcrleram ue forma uramáliea as cifrus de balanço de pagamen·
los c a ordom muno1i1ria internacional. A ultu dos preços do
pt.:lrlJ\Cll gerou uma espiral de aumento de custos que,
ac.:umuladu c re<dimt.:ntudo por pressões inflacionárias já cxistcnlt.:s em inümcrus IH.I~Õcs, condut.iu a inflação mundial a ta,\iiS st.:m precedente~."
5. Elahorauo embora sob uma compreensível ólica otimisla de
onfoquc dos ~ado.< o dos fatos, da Agêll,cia Administrativa de onde
prov~m. o Rcl<~torio é um acervo de inrormaçõcs. Constitui, por isso
mesmo, subsidio para qualquer abordagem que se pretenda realizar
cm torno lla ccunomh1 nucional, na sua estática ou na sua dinâmica,
nu rnomcnto presente. Pura cstu Comissão de Economia, particularmcntc, lJUc.: t~antu ~.:urccc: de: inrormações atu.alizadas para o exato
Lh:scmpenlw de sua..; :atribuiçõc:s rc:gimc:ntais, achamos que o texto
cm rc.:fc.:r~nci;~ scrú di! bo:.a valia.
Aí lic:au registro rei crente ao rc:cebimento do volume. Optamos
pc:lu:~r<.JUÍ\'&Imen-tu do mesmo.
Sal:~ das Comissões, cm 5 de junho de 1975. - Renato Franco,
Vicc-Pn:sidcnte, no exercício da Presidência - Orestes Quércla,
Rclatllr- Jarbas Passarinho- Franco Montoro- Wilson Campos
-Augusto Franco- Arnon de Mello.
PARECER N• 445, DE 1975
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Saturnlno
O Oficio cm lclu, firmado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
oncaminlm a osla Casa, nos lermos da Loi n• 4.595, de 31 de dezem·
bro uo 1974, o Relatório do Conselho Monetário Nacional,
currcspond~:ntc no ano de !974.
O documcnlO em apreço, upós merecer parecer pelo arquivmncnlo pclu douta Comissão de Economia, veio ter a esta
C:umissf1o para apreciação de seus aspectos de ordem financeira.
A riquc1a do dados e olomenlos informativos demonstram o
truhalhu técnico c minucioso do Banco Central do Brasil no lralo
di.IS llHil~rÍ:.IS <.JUC lhe S[IO UfClUS,
O Rclmtlriu 'dém ue apresentar um resumo do quadro econômi·
~..:nmundiul, ol'erc~:c um:a umpla visão da economia brasileira no ano
pnhimo russmll1, c nos períodos imediatamente anteriores, cnscjan·
do a vcrili<..'tll.;ihl de sua cxp;.1nsào c de suas debilidades cm certos seta·
mJui, tec~.:r considerações sobre: u evolução desse
du nossa cconomiu, mas ressaltar u importância e a
1.!.\h:nsflll Uo traboilho uprescntudo no "Relatório''. o quul constitui
impllrtuntc fonte de dad11S pura o estudo cconõmico·finuncciro da
Nfw

~..:ahl!,

~..:umportamcnto

PARECER N• 44ií, DE 1975
Comissão de Reduçilo
Rcdação do nncldo, para o l• tumo rqlmmtal, do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1973.
Relator: Senador VIrgUlo T4vora
A Com1ssüo apresenta a redução do vencido, para o se·
gundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 26,
de 1973, quo destina à Fundação Nacional do Bcm-Estar do
Menor a purlc recobidu pelo Departamento de Imposto de
Renda nu arrecadação da Loteria Esportiva Federal, c dfl ou·
Iras providências.
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 1975.- José
Llndoso, Presidente - Vlralllo Hvora, Relator - Mendes
Canale.
ANEXO AO PARECER N• 446, DE 1975
Rodaçilo do vencido, para o 2• turno regtmental, do
Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1973. Destina à Fun·
dação Nacional do Bem-Estar do Menor, parle recebida pelo
Departamento de Imposto de Renda na arrecadação da Lo·
leria Esportiva Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I' Nos aumentos que ocorrerem no valor das apostas mi·
nimas du Loteria Esportiva Federal, instituída pelo Decreto-lei
n'' 594, de 27 de maio de 1969, metade do respectivo produto, em
cada arrecadaçilo, será destinada ã Fundação Nacional do Bem·
Estar do Menor.
Arl. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições em contrário.
O SR, PRESIDENTE (Maaalhies Pinto) - O Expediente lido
vui ü publicaçilo,
Sobre a mesa, comunicações que serilo lidas pelo Sr. I•·Secretá·
rio.
São lidas as seguintes
Em 29 de setembro de 1975
Sonho r Pn:sidonte
Tenho a honra de comunicar u Vossa Excelência que me
ausonlarci dos trabalhos da Casa, a partir de 2~·9, a fim de, no
desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar
do Ciclo <lo E>ludos sobre "Problemas do Campo Psicossocial: O
Homem Brasileiro- Ameaças c Vulnerabilidades", promovido p~la
Escola Superior do Guerra, u realizar-se no Rio de Janeiro, de 29·9 a
IO· IO·75. - Alcnciosas saudações, Dirceu Cardoso.
Em 29 de setembro de 1975.
Senhor l'rcsidcnlc
Tenho u honra de comunicar u Vossa Excelência que me
auscnturoi do Pais a partir de 30-9, pura, devidamente autorizado
pelo Scnudo, nu lormu do url. 36, ~ lY, du Constituição e art. 44 do
Rcgimonlo Interno, participar da XXX Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas, u reÜiizur-se em Ncw YÓrti no período de 16 de
setembro u 16 de do~ombro de 1975. Atenciosas saudações, Marcos
Freire,

;.ltLmlh.ioHh: IHH.:iunal.

Assim, llrinumo~ pelo arquivamcnlo do Relalório sob exume.
Sala das Comissões, cm 25 uo sctombro de 1975.- Amaral Pel·
. •olo, l'rc,iucnle - Roberto Sarurnlno, Rclulor - Ruy Santos Suldunhu Dcrzl - Dirceu Curdoso - Mallos Leiio - Mauro Bencvldes- Virgílio Tóvoru- Fuusto Custeio· Branco,

O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - A Presidência ficu
cienlc,
Sobre u mosa, roqucrimonlo\quc serão lidos pelo Sr. I•·Se·
crl!túrio.
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REQUERIMENTO N• 439, DE 1975
Exm•• Sr. !'residente do Scnudo Federal:
O Scnudor infru·assinudo, com fundamento no art. 233 do R,egi·
mcnto Interno du Cusu, requer a V. Ex•. após ouvido o Plenário,·
que seja inserido nus Anuis do Senado o urtigo intitulado "Papel dos
Incentivos", de autoria do economista ccarense Frota Neto,
publicado nu jornal O Povo, de Fortaleza, edição de 26 de setembro,
com o cnf'o4uc du imporh1nciu dos incentivos no desenvolvimento da
rcgirau nordestina.
Sala das Sessões, cm 29 de setembro do 1975. - Mauro
Benevldes.
REQUERIMENTO N• 440, DE 1975
Exm•• Sr. Presidente do Senado Federal:
Com fundamento no art. 2JJ. do Regimento Interno do Senado
J."cdcrul, u scnmJor inrru-assinudo requer a V, Ex•, depois de ouvido
o l'lcn!~riu, que seja inserido nos Anais dcssu Augusta Casa o
editorial de J• pC1ginu do jornal O Globo, edição de 25 de setembro,
intitulado A Verdade do Nordeste, focalizando as diõculdades por
~tuc passa~~ rcgiüo nordestina,
Sala das Sessões, cm 29 de setembro de 1975. - Mauro
Benevldes.
REQUERIMENTO N• 441, DE 1975
Senhor Presidente,
Nus termos do urt. 233 do Regimento' Interno, requeiro transcri~iw nus Anuis do Senado Federal do urtigo publicado no Jornal A
Tribuna da Serra de São Bento do Sul- SC:, intitulado "102 Anos de
Süu !lento do Sul".
·
Sala das Scsslics, 29 de setembro do 1975.- Otair Becker,
O SR. P~ESIDENTE (Magalhies Pinto)- De acordo com o
urt. 2.U, ~ 111, do Regimento Interno, os r~:querimentos serão
suhnlctidus ao cxa1nc du Comissão Diretora,
Sobre u mcsu, projeto de Lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
f! lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 166, DE 1975
. Altera o Decreto-lei n• 55, de 18 de novembro de 1966, que
"define a politica nacional de turismo, cria o Conselho Na·
clonai de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá ouIras pro•ldênclas".
O Congresso Nacional decreta•
Art. I• O urt. 5•, caput, do Decreto-lei n' 55, de 18 de novem·
bru de 1966, passu u vigorar com a seguinte reduçuo:
"Art. 5• O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo
Ministro de Estudo du Indústria c do Comí:rcio, constituído de dele·
gudus de órgãos !'edcruis, estuduais, do Distrito Federal, dos Territúrios c de reprcscnlUntes du iniciativa privada, terá u seguinte
composição:
-Presidente da Empresa Brasileiro de Turismo;
- Dclcgudo do Ministério dos Relações Exteriores;
- Dclcgudu do Ministério dos Trunsportes;
- Dclcgudo do Ministério do~ ·ronúuticu;
- Dclcgudo do Instituto do Putrimõnio Histórico c Artlstico
Nucionul:
- Dclegudu de Estudo, do Distrito Federal, de Território, in·
dicudo pclus rcspcctivus Sccreturius ou Depurtumcntos de Turismo;
- Rcprcsentuntc dos Agentes de Viugcns;
- Rcprcsentuntc dos Trunspurtadores;
- Rcprcsentuntc du lndústriu Hotcleiru."
Art. 2• O urt. li do Dccrctu-lei n• 55, de 18 de novembro de
1966, pussu u vigorur com o ucrí:scimo de um§ 3"\ modilicudu a rc·
tlut.;ilo de seu* 2Y, nu l'ormu st:guinte:

"*

21• A EM BRATU R terá sede e roro cm Brasília- Distrito
Ft:<Jcrul- cumprindo ao Pod1:r Exccutiv9 efetivar as medidas neces·
stírius uo imediato l\tcndimento dcs~a dctcrminuçào. ''
J• A EMBRATUR Far·sc-á representar, cm cada Estado,
nu Distrito Fcdcrul c nos Territórios, por intermédio dos órgãos
ol1ciuis que, cm cada uma dessas unidades, dirijam e orientem o
Turismo."

"*

Justificação
O presente projeto visu a promover a integração do Turismo,
mediante o cst"bclccimento de medidas que estratiõquem umu poli·
ticu r.Je cnvolvência nacional, que quantifique us necessidades se·
toriuis cm pluncjmncnto global, capuz de satisfuzcr a todos os rc·
chunos r.Ju unidiu.lc nacionul.
Asslm, não é possível manter-se o divórCio das un.idudcs fe·
dcrud;.ls dos problemas vinculados ao turismo, uma vez que, em cada
E•tudu, Território e no Distrito Federal, apresentam-se problemas
vttrios, de contcl1do regional, demandando, por isso, soluções que só
os técnicos idcntilicados com os mesmos poderão alcançar, pela
vivéndtt dus diliL:uldndcs com que eles se apresentam.
Ora, nu situuçi'io visentc, nenhum delegado das esferas estaduais
- nCUl do Distrito Federal ou dos Territórios -se ruz representar
nu Conselho Nacional de Turismo, órgão que, como se sabe, nu ror·
nu1 tlu lei, r.:stabelccc as diretritcs básicus da políticu nucionul de
turi:mw.
Tal fato, como seria de esperar, criu um verdadeiro hiato, no
4uc tungc uo estabelecimento de uma uutêntica política nacional de
turismo, a qual, por esse efeito, cada vez mais se desagrega em saiu·
~;õcs casuísticas c, mio raro, desligadas das realidades setoriais e
conjunturais.
lmpllc·se, portanto, como providência de extraordinário alcan·
cc nu campo da puliticu de turismo, a participação dos delegados dos
Estudos, Territórios c Distrito Federal no colegiudo que responde pe·
la disciplilw do Turismo no Bmsil.
Alóm do muis, o projeto cuida da r.xação deõnitiva da sede da
EM BRA TU R. cm Brasil ia- Distrito Federal- atendendo mesmo,
alóm de um cortejo de evidentes razões, a imperativo legal pre·
nu1H.:indo no 01rt. IJ, § 2'·\ do Decreto-lei n~' SS, de '1966, que recomen·
duvu :1o l1odcr llxccutivo u tomada de providências objetivadoras
dessa tlt:tt:rmin;.açtlo,
Assim, o presente projeto, nu consecução de seu objetivo, atuali·
t.a denuminu~õcsjú mudilkudas por leis posteriores à ediçüo do De·
cn:to-lci n\' 55, de 1966, ou ~cju, as relativas ao Ministério dos
Trunspurtcs c ao Instituto do Património Histórico e Artístico Na·
cilllml, LJUC, no rcl'crido diploma legal, ainda upan:cem, respecti·
vamcntc, conw Minist~rio dr.: Viação c Obras Públicas c Dirt:toria do
Patrimônio llistórico c Artístico Nacional.
Sul a uns Scsslics, cm 2~ de setembro de 1975.- Oslres Teixeira.
Lé'GISL,!Çt!O CITADA
DECRETO-LEI N• 55- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966

Define a politica nacional de turismo, cria o Conselho Na·
clonai de Turismo c a Empresa Brasileira de Turismo, e dá
outras pro•ldênclas,

Art. S•• O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo Minis·
tru da lndústriu e do Comércio, cunstituldo de delegados de órgãos
l'cderuis c rcprcst:ntuntcs de iniciativa privudu, ter{l à seguinte
composiçi\o:
- Prr.:sidcntc du l!mprcsu Brusileira de Turismo:
- Delcgudu do Ministério dus Relações Exteriores;
- Delegudu do Ministério du Viuçuo c Obras Públicas:
-llclegudu do Ministério du AeronC1uticu e
- Oelcgudt' du Direturiu do Putrimônio Histórico e Artistico
Nucionul:

630--Representante dos Agentes de Viagens;
- Rc('ln:s~:nlantcdos Tnmsrort~tdores;
- Rcpn:scntantcda lndilstria Hoteleira.
.• ,,., .••••••.•. ·••.••••••••. ' ' ••. ' •••• 'o.'.'

Ml. 11. 1'; crlndu u Empresa Brasileira d'c Turismo
(EMBRATUR), vinculud:1 ao Ministério da lndústriu e do·Comór·
cill, com u natureza de Etnpresa Pública e u finalidade de incre•
nu.:mur o desenvolvimento da indústria de Turismo e executar no
ümhito nacional as dirctrhm quelhes forem traçadas pelo Governo.
I•' A EMBRA TUR tcril personalidade jurídica de direito pú·
blico. património próprio c autonomia administrativa c financeira.
2•' A sede da EM BRA TUR seril na cidade do Rio de Janeiro,
Estudo da Guanabara, até que o Poder Executivo a fixe cm definitivo
cm Brasiliu.
(ii.\· Cmui.\',\'ti,.,., dt• Comtillliçiio e Justiça, de Economia e
de Finanças. I

*
*

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- O projeto lido serâ
J')ublicudu c remetido lts comissões competentes.
l·lú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- Sergipe. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revlsio do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Encerrou-se ontem, com grande f:xito, o IV Festival de Arte de
São Cristóvão, que durante trf:s dias atraiu à quarta das mais antigas
cidades brasileiras cerca de 50 mil pessoas, que viram c aplaudiram
as mais diversas manifestações da arte do folclore regionais.
O Ministério da Educação c Cultura, através da Universidade
rcdcral de Sergipe, patrocinou o Festival, cumprindo, dessa forma,
mais uma ctap't do seu programa de estímulo às artes nordestinas c
de difusão cultural, pelo que merece os nossos aplausos.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo destacar como
acontecimento saliente desse triduo festivo, realizado na ex-capital
de Sergipe, o lançamento, promovido pela Empresa Brasileira de
Correios c Telégrafos, do "Selo de Siio Cristóvão".
Tem o Semtdo conhecimento do meu empenho para que a ECT,
na série "Cidudcs Históricas'\ mandasse imprimir esse selo, como
forma de divulgar entre os brasileiros c entre todos aqueles que, fura
de nosso Pais, como colecionadores ou destinatários de cartas que.
levarem esse timbre postal- a cidade de São Cri~tóvilo. A esse respeito, pronunciei-me mais de uma vez nesta Casa, no ano passado c
neste uno, e mantive diversos entendimentos com o Presidente daquela empresa, o Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros, que
,,ão só acolheu a nossa solicitação, como fez questão de dar ao alo
do hmçamento grande repercussão.
Desde o dia 27, súbado último, que o selo de São Cristóvão cstâ
eirculando·.. A datu do seu lançamento atendeu também a sugestão
que. litcmos i1 ECT, pura que coincidisse com u realização do IV
!'estival de Arte de São Cristóvão.
Ao ato de lançmncnto, uo quul compareceu o Governador José
Rollcmbcrg Leite, nilo pôde estar presente o operoso Presidente da
Emprcsu Brasileira de Correios e Telégrafos, utuulmente nu Europa,
tlusénciu, uliils, justincudu 1:111 curtu que me enviou no diu 5 de sctcm ..
bru étltimo. l'aru reprcsentit·lo nu solenidade o Coronel Adwuldo
Cardoso Bollo de Burros designou o Dr. Olegârio Duntus, Diretor

e

Rc~iunul cm Buuru, Siio Paulo, que cm discurso dcstucou o ulto

significado da emissão desse selo como meio de divulgaçi\o dus trU·
r.lit;l>cs c da hdc~a da untign cupitul de Sergipe.
Munifcsto, ncstu oporlunidudc, os meus muis efusivos ugrudcci ..
mcntos ao Presidente du F.CT, qllc numa utcnçi\o u·um rcf"rcscntuntt:
do povo sergipano no Congresso Nucionul, ucolhcu u minha solici·
tação c incluiu Stto Cristóvão nu emissão deste uno dus "Cidades His·
tllri~.:us". l.::stenllo esses ugrud~:cimcntos uo seu rcprescntunte no ato
c.lc lun~;umento, Dr. Olcgi'uio Oanlas, <.(UC, no discurso que pronunciou nu sulcnic.Judc, justificou u inclusüo de Stao Cristóvüo na série

"Ci<ladcs llistúricas", cnultecendo as curactcrfsticas urbanas e arqui·
tciÜIJic;as dLI untigu capital de Sergipe,
Fique certo o Coronel Adwuldo Cardoso Botto de Burros, que,
ao lado do prestigio que deu ao Poder Legislativo, ucolhendo suges·
tõcs de um de seus membros, prestou uo seu Estudo, pois i: ele um
ilustre scrgipano, um grunde serviço na divulgação da sua mais unti·
Fa cidade.
Desejo ressaltar, ainda, a presençu c o eficiente trabalho dcsen·
volvido pelo Dr. João Baptistu de Aruújo, Dirctor Regional da ECT
cm Sergipe, c por uma equipe de funcionários de sua Dirctoriu, cuja
utuação dedicada garantiu todo o êxito alcançado pela solenid~de.
Finalit.undo, Sr. Presidente, peço que sejam considerados parte
intcgt·antc deste pronunciamento: o telex que recebi do Presidente da
ECT, cm 4 de det.cmbro de 1974, bem como sua carta datada de 5 de
setembro deste ano; o disc~rso que o Dr. Oiegário Dantas
pronunciou no dia 27, cm São Cristóvão, ao lançar os selos da série
"Cidades tlistúricus"; c o selo comemorativo com o carimbo da data
de seu lan~mnento. (Multo bem i)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
LOUR/VAI. BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

O SR.

i LX 4X2/12Í74GAB/P/ECT- EN 04/12/74.
Exnw Sr.

Scnmlur Luurival Baptista.
Senado Federal.
Brusília- DF.
Selo São Cristóvão será lançado data solicitada V, Ex•.
Demora resposta face reunião Comissão Filatélica. Atenciosamente.
- Adwaldo Cardoso Botto de Barros, Presidente.
OF/1' 352/75
Brasllia-DF, 5 de setembro de 1975
Exm1, Sr.
Senador Lourival Baptista
Senado Federal
Brusilia-DF

Senhor Senador,
Venho pelo presente levar ao conhecimento de V, Ex• que, devi·
do à viagem oíicial que empreenderei à Europa durante o pcrfodo de
li de setembro a 2 de outubro do corrente ano, lamentavelmente não
poderei comparecer à cerimônia de lançamento do selo COI)lemorati·
vu cm homenagem ao nosso Estado, a se efctivar no próximo dia 27
de setembro, nu cidade de Silo Cristóviio.
2. No entanto, designei como meu representante oficial o Sr.
Olcg(lrio Duntus, sc:rgipuno cqmo cu, que tão bem vem s'c conduzindo i< frente da Diretoriu Regional de Buuru.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V, Ex• os protestos
de minha estima c apreço. - Adwaldo C1rdoso Bollo de B1rros,
Presidente.
Discur.l'o proferido pelo Dr. 0/egário Dan/as, a que .<e rt·
fere o Sr. Lourh-a/Baplisla, 110 Janramtnlo do selo comemora·
1im" "Cidades Hi.<lóricas", em São Crisló••ào, Sergipe, em ~7
desel<'mhm de 1975.
Hoje sou um brasileiro profundamente orgulhoso: primeiro
porque, nu quulidadc de servidor da ECT, nu funçiio de Diretor
'Rcgiomtl, venho representur o seu Presidente, Engenheiro Adwaldo
Curdoso Jiotto de Burros; segundo porque sou scrgipuno c só cnten·
do u hunrurin que recebi do Sr. l'residente porque sei que cu, hoje,
uqui, piNnndo u terna cm que nusci. posso sentir c transbordar a
mcsmn emoçtw <1ue ele também sentiria, sergipano, luta~or valente
c, pur isll>, fadudo 11 grundcs vitórias, conforme vem comprovando
nu trujctúriu Uc suu vidu: scju ontem, scrvindo ao Exército Brusilciro,
scju hoje, dirigindo n uossu empresa no rumo das grandes conquis·
tus. (! nnHt cmoçi\o que transborda suududedel8 anos.
Um ~csto da ECT, ao lunçur um selo, não é somente o de renetir
us upi11iõcs ou gostos dus rt:sp~nsúveis, Um gesto du ECT, uo lançar .
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E, nos scrgipunos cm geral, na pessoa do seu mais digno rcpre·
lilatelistus. Um gesto du ECT, ao lançar' um selo, nüo é o de somente
seut:mtc, o Sr. Governador José: Rolembcrg Leite, a certeza de que,
levantar eventuais aspectos curiosos, folclóricos ou interessantes. . hoje, njudo humildemente, mus com todas us minhas forças, a um
Um gesto da ECT, ao lançar um selo, é prestar uma homenagem, é dos seus contcmincos mais ilustres -o Presidente da ECT- a di ri·
gir um grupo de homens e mulheres que integram a Famflia Ecctista,
utuur ~omo elemento auxiliar no processo de cducaçüo da nossa
juventude.
que ncrcdita c tem fé: nos destinos do Brasil. E, porque acredita c tem
fé, f; que lutu paru que ele scju grande no presente, pois só assim tere·
liicluiu-se Süo Cristóvão, nu nossa "Série Cidades Históricas",
mos u certcZII de que nossos filhos o farão maior no futuro.
uilo .com o intuito de mostrar divergências entre renomados
Que Deus nos abençoe e que Süo Cristóvão ilumine os nossos ca.
historiudorcs quanto ao cxuto local de sua fundação. Incluiu-se São
minhos cm busca de nossa grandeza.
Cristóviil>, nu o pura que todo o Pais soubesse do pungente drama da
mudançu de local, pura efeito de defesa. Incluiu-se São Cristóvão na
St•lo ccm.emarativo lançado no dia 27 do corrente, no 4• Festival de
''Série Cldudcs Históricus", não com o intuito de mostrar somente a · A rh~ dt• Siio CrisU)\•ào da Série "Cidades Históricas":

curiosn litcetu, u exemplo de Salvador, dus duas partes distintas: Ci·
dnde Alta c Cidade Baixa; fncluiu·sc São Cristóvão na "Série
Cidudes Histórícas", nuo somente pàru que se conhecessem aspectos
curiosos de suus particularidades, bem como a preservação das suas
cuructcrfsticus urbunus c arquitctônicas, por ser um "monumento
hisiórico".
Um selo! Uma cidade! Umu história! Melhor seria dizer: uma
cidade cu integridade de um País! Melhor ainda: São Cristóvão c o
Brasil!
Em todus as fases de nossa formação, cm quase todos os
movimentos de prcscrvuçüo do nosso território, aparece a idéia do se·
lo que nós da ECT (tardiamente) lançamos.
Ignorar Süo Cristóvüo é ignorar a história pátria.
Incluiu-se Süo Cristóvüo pura. que soubessem que a sua
l'undaçuo foi condicionada à luta contra os piratas franceses. À sua
inclusão é pura que soubessem da luta contra o invasor holandês. A
dostruição de São Cristóvão é um dos mais trágicos dramas brasilci·
rosca sua reconstrução um exemplo ao mundo.
Um selo comemorativo é irrisória homenagem! Gostaríamos,
nós du ECT, de uclumar os habitantes de São Cristóvüo, como eles
uclunu~rum entusiasticamente o General Labatut, quando do sucesso
du consolidação da nossa Independência. Esta .cerimônia deveria
terminar com um solene "Te Deum", como o celebrado por São
Criitóvuo, quando da também solene aclamação a D. Pedro I.
Um selo! Umu cidade!
Süo Cristóvüo e o Brasil.
Parn a I::CT, Süo Cristóvão nüo é somente um lugar de Sergipe
com CEI' 49.100, São Cristóvão e os seus habitantes, seu passado c
suu história, silo para nós du ECT motivo de um selo, um motivo que
dignilicull nos~a Páiria c enobrece _o nosso povo.
·.... Hn;ililundo, q ucro, cm nome do Engenheiro Adwaldo Cardoso
Botto ·de B•irros, .Prcsitlcnte 'llu ECT, agradecer ao Magnífico Reitor
da Univcrsidadc Federai di: Sergipe; iluslrlr'l>rofcssor' Luiz Bispo, a
inclusão do luncmncnto nos festejos do IV Festival de Arte de Silo
Cristóvão, o que veio dar maior brilhantismo à "Série Cidades
Históricus",
Agrndcccr c parabenizar-me com o Sr. Prefeito c Vereadores de
Si1o Cristúvüo pela mnnutcnçüo das tradições mais púras c patrióti·
cus de nussu Histórin.
Agrndcccr u ucolhida q~c me deu o meu caro colega Joilo Batis·
tu de Araújo c seus familiares. E muito especialmente dizer ao cmi·
ncntc Scnudor Lourivul Baptista que ui está o resultado das suas idas
uo Gahinctc do Presidente da ECT. AI estâ o resultado das trocas de
corrospundêucia cum 11 Dircçilo dn ECT.
A sun cidudc de São Cristóvão vui, através do ~elo, correr o
mundo pura contur u história da sua grandeza. E, nessa história, n.
que V, Ex• convencido, o seu nome, que para minha honra incluo
entre os meus umigos, tcrú sempre um lugar de destaque, pelo que
fez, l\11. c l'nrí1 sempre, não só pela sua cidade do coração, mas acima
de tudo pcln decisão com que sempre abruçou c defendeu as causas
nudsjustus do puvo brusilciro.
Rcccbn, eminente Scnndor Lourivul Bnptistu, cm nome do Sr.
Presidente dn ECT, seu ilustre nmigo Coronel Adwuldo Cardoso
Buttn de Bt\rrus, c deste seu mais ardoroso admirador, os nossos
pruft11H.Ios ugrudccimcntos,

O SR. PRESIUENTE (Ma1alhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Llder.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rio de Janeiro,
Como Lider, pronuncia o SCKUinle discurso. Sem revlsio do orador.)Sr. Pr~sidentc, Srs. Senadores:
~stüo satisfeitos e alvoroçados os corretores c os especuladores
dus Bolsas d~ Valores. Desta vez, niio clamaram contra a chamada
presença estatizante do BN DE porque esta estatização, agora, desinteressa c muito. Estüo os Srs. Senadores preocupados - devem
estar- os trabalhador~s. principalmente, aqueles que percebem. menos de cinco salários mlnimos e que vêem a fonte de recursos, que
scria.dcstinada a esse J49 salário, ser agora sangrada para alimentar a
bolsa c enriquecer mais os expert c os espertos deste mercado que, na
vcrdudc, i: um saco sem fundos, no qual nem mesmo o capital cstran.
gciro, com todo ci seu poderio c todo o seu know-how, se aveniurou a

entrur.
E cstú triste, Sr. Presidente, o ONDE; estão tristes os seus
servidores ao verem que, pela primdra vez na história dessa instituiÇ'JO, os recursos que clu administra começam a ser destinados para
utividudcs bem menos nobres do que aquelas à que sempre se
dc:dicnu,ligudns uo desenvolvimento nacional.

Di•cr-sc, Sr. Presidente, que o mercado primârio, o mercado de
lançamento de uçõcs novas a scrcrn subscritas pelo público, é
utividadc que interessa ao d~senvolvimcnto cconômico do Pais,
cncontrnrú ucordo gcrul, ucordo também de nossa parte. Procurar
medidas cupuzcs de •:stimulur, de incentivar, de desenvolver esse.
merendo primário encontraria,_ de nossa parte, o maior aplauso.
Estí1 ui a tentativa, o Projeto de uma nova lei das sociedades anã.
nimus, com seus aspectos mais ou menos discutíveis mus, cm todo o
cuso, umu tcntutivu, reconhecida por todos, de· dinamizar- esse
imporluntc mercado qu~ é, realmente, mobilizador de poupanças
pum o desenvolvimento, o chnmudo mercado primário, onde o
púhlico colocaria us poupanças pura receber os dividendos, as
honilicuçucs, cnlim, o que fosse realmente fruto da aplicaçilo dessas
pourunçus.

Mas, reforçar c nlimcntar as Bolsns de Valores nada tem a ver
com essa importante utiyidude desenvolvimenlistu c mobilizadora de
poupunçus <lUC é o mercado primário. Diria mais que alimentar u
Bulsu é, de ccrtu limnu, des~stimulnr o mercado primdrio, nu medida
cm que é estimular o jogo especulativo, a mcru troca de valores
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lrnz u dcseonliunçu uo grande público, o ulimcntudor das emissões

de uçl,cs novas, que scrium lunr;udns no mercado primário.

Tem-se falado muito, Srs. Senadores, no combate à corrupção
neste País. E, au se ruiu r cm corrupção pensa-se, sempre c imediatanH.:nlc. cm corrup~.;:'lo na í1reu governamental, nos seus diversos
CSCtliÕes,
um

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA-Aiagoa;)- V. Ex• permite
nobre Senado(!

~tr~trte,

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Com muita honru.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- Vejo que V. Ex•
jú <lcixou o tema da nplicução dos recursos do PIS c do PASEP e,
por isso, upressci-mc em dar o aparte, pura não ficar muito
dcslucm.Jo no seu discurso. Hú poucos dias, nobre Senador Ro~crto
Saturníno, apr\!senteí, nesta Casa, um projeto de criação do Banco
Nacional do Trubalhudor pura o qual Oui riam os recursos do PIS c
do PASEP. (>rctcndiu, portanto,· fazer com que esses recursos
uuxili~1sscm iamb~m. nUo nu uposcntadoríu, mas, desde .ugoru,
"'"'iii assem de múltiplas maneiras u classe trabalhista brasileira. Foi,
portanto, dcsagrudt1vel surpresa tomar conhecimento da recente
disposição governamental de carr~ar parte desses recursos para a
Bolsa de Valores, cm contraposição à idéia do Ministro Reis Velloso,
que muito lutou - uo que se sabe - para munter intangíveis tais
rc"urS<JS, no que diz respeito u sua aplicação específica pura os pró·
prills trahulhudor~s. A dcsagrudúvcl surprcsu não é somente minh~
- parece-me- llUIS, de modo gera{, doS trabalhadores, $·.1, ll,"',~\iU
que é traduzida de modo jocoso, mas nem por isso não menos veraz,
pela chargc estampada, ontem, no Jornal de Brasnla, do caricaturista
Gou·Gon, onde se vê, pela fisionomia de quatro bonecos,
trubalhadores, corno calou, fundo c mal, na classe trabalhista, u no li·
cia da dcstinaçõo dos seus recursos para u Bolsa de Valores. Este o rc·
gistru que cntcmli .inserir no seu discurso, Senador Roberto Saturninu.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiru) R"gistro que muito agradeço, Senador Luiz Cavalcante, Tumbé:m eu
recebi cum surpresa c tristeza essa notícia. Ao que estou informado,
o Ministro Reis Vclloso, àssim como o Presidente do BNDE, Dr.
Mmcos Vimm, sctnprc se colocaram numa posição frontalmente contrúria a cssu dcstillliCiio que, ugora, o Governo resolve dar aos rccurws ti<> I'IS c do I'ASEI', razão pela qual estranhei a medida, mui·
tu. c <a.:h~.:i lJUe crtt do meu dever ruzcr esse registro.
Continuando, o que dizia, Sr. Presidente, tem-se falado no comhutc í1 corrupt,;ilu, conccntrando-se as atenções nu área govcrnamentul c, estranhmncnte, não se roculhw a corrupção nu área privada, no
sctur priv:u.lo d:a noss:1 economia. Hú denúncias, há suposições de
corrupçi1o na ilrca du Confcdcraçiio Nacional da Indústria, nu úrea
lllJS Hill ICus de Investimentos c dus Bolsas de Valores, mas esse assunto ntw chcga u ter 11 rcpcrcussào nacional que tem a corrupção na
úrcu g~1"~rnumcntul. Nmlu se upuru; tudo se abafa. Diria mesmo
que, talvct, u nwinrcpisódio, u muior munirestuçào global de corrupt,;l~tl '-lU~ :1enntcccu neste País, nos últimos unos, roi aquele triste
cpi~údiu da l'ehr~ c Uu quedu.du Bolsa de Vulon:s nos primeiros unos
c.la dé~:;1da de 70, 'ILie consumiu tantos c tUa grundcs somas de pequenas poUI"lôlllÇU~ Uus clusses médius c atê das classes pobres dos cic.l:nl;hls Uestr.: Pu is,
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Buhlu)- Permite V, Ex• um upa r·

te'!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)pr:ttel',

(.\llll

O Sr. Ruy Suntos (ARENA-Duhla)- Isto se dú porque, neste
P:.tis. sú sc vé, dcsgruçadamcnte, a imugem do poHtico que se procuru
dcformur pu r tmlus llS modos possiveis.

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) Agrmlcço o muito oportuno upurte de V, Ex•
('nntinu:mdn, Sr. Presidente,· Srs. Senadores, o urgumc:nto
invocado puru essa decisão, u meu ver inreliz c lamentavelmente
inl'cli1, é o de L!Ue u utividade da Bolsa é a imagem do sistemu cupi ..
tnlistn. c o cre!-icimento dcssu utividude estimula os negócios em geral
c, pul' viu de cunscqUénciu, estimUla o próprio desenvolvimento,
Oru, Sr. Presidente, dentro desta mesma linha de racioclnio,
seria de estimular-se, de reubrir·sc o jogo de azar neste ~ais. Na
medidu em que o jogo produ:t:u receita pura o Governo, e essa possa
scr aplicadu, u jogo mobili;r.uriu recursos pura o Governo, e esses poUcrimn scr uplicudos cm utividades desenvolvimentistas.
Nesta mesma linha de rucioclnio seria de esperar que o Governo
estimulasse, ror exemplo, o consumo de fumo e de álcool, na medida
cm LILIC cssus mercadorias constituíssem grandes e importantes fontes
de receita pun1 as uplicnções governamentais, no item do desenvolvimcnlo. E qucm sabe, até se poderia pensar em estimular o cultivo,
u pluntuçtu, c o comércio de maconha, na medida em que daí se
pudessem retirar grandes somas de recursos para estimular os neg6·
cios c o desenvolvimento do Brasil ...
O l'uto, Sr. l'rcsidcntc, é que os negócios da Bolsa são essencial e
cxclpsivamcntc especulativos, esta u grande verdade, Não se pode e
nUn se deve confundir, de mum:ira alguma, o mercado primário, o
lançumcntu de ucões, u mobilização de poupanças, através de
operações de undcrwrlting, por exi:1nplo, como ó BNDE jã vem
l':"e11tl11 hil muito tempo, com a utividade de compra e venda de
pupéis 1m Bois:~, que é estritamente um jogo, meramente um jogo,
com CHn.lctcrísticas exclusivamente especulativas.
O Sr. Heitor Dias (ARENA-Bahla) -

Permite V. Ex• um

apan~o:'!

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro) Com prat:er.
O Sr. Heitor Dias (ARENA-Bahia) - V. Ex•, ao procurar
dclinir a llulsa - c creio que ati: utilizando puluvras de terceiros,
P""l"" parece que V. Ex• lia u declaração- frisou que a Bolsa era
um retrato do regime cupitulisLU, reOetindo esse regime, e era,
tmnhém, um rcllexo, dt.: acordo com as suas atividudes, do desenvolvimento cupitulistu c, cm particular, do nosso desenvolvimento
naciunul. Entretanto, V. Ex• enveredou por outros caminhos, uo
di ter ti li C JU:stc cuso, tmnbém se admitisse o jogo, se admitisse, até, o
pl:1111iu de IIHiconha. AI foge à dedução lógica de V. Ex•, porque em
nenhum lngar do mundo, o jogo, o plantio de maconha, foi renexo
de Llesenvulvimcnto nucionul, Era este o aparte que eu gostaria de
d:u· u V, Ex.l'
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB-Rio de Janeiro)Nuhrc Senador I leitor Dias, i: evidente que procurei colocar entre
uspus essus pulavras, fuzendo apenas uma caricatura. Segui uma linha di! ruducínio, tlue vai dar o absurdo que hú po~co mencionei, o
du nwconlm. Qmmto ao jogo, não, porque este de fato, ,chega a ser
udmitidn cm vúrios puises, como uma utividude estimuladora do
turl!<inlu, pn>l"1urcionu~oru de receitas, de aplicação social etc. ArgumeJlln esse lJUC n:'1u tcm o meu upoio, mus que í: utilizado em vúrios
outros J1Híscs. E Hlllli mesmo, no Brasil, é dcrcndido por muitas
pcs~nm. A ma~o:Dnha, naturulmente, é u caricatura n que cheguei, lcv~ldil I'HH CS/~til liniHI de ruciocinio, c que pode dar em ubsurdos dessa
1\UtUI'C/il.
O imiHittuntc a rcssaltur i: u dosvinculaçilo dos negócios e da
espc~o.·ulm;:'lu \lu Bolsu, com u dc~cnvolvimcnto do Pufs. Bustn observar que. nu pcrimlu mí1ximo de dcprcssilo- 1971, 1972, 1973umh.· :1 Holsn hm:-;ileiru chegou no seu ponto mais buix.o, tivemos as
mais altas tu.\ns de ~.:rcscimentu económico, o que demonstra que niío
h:'1 ncnhLIIIHI vin~:ull1~~ih> entre o movimcn~o du Bolsa c o desenvolvinwtlltll'l'OIIt"lnli~.:tl llo Pu is.
l{c~o.•onhHm: 'de ter purticipudu de umu mcsu redondu, promovida pclu Jornul do Brasil, recentemente, logo upós o lunçamcnto do

-633projeto de ld das Sociedades Anónimas, juntumente com seus dois
autores, os udvogados Dr. Bulhõcs Pedreira e Dr. Lamy:E, com muitu sntisfm;Uo pana mim, dada u concordUnciu entre nossos pontos de
vistu, ouvi o Dr. Bulhõcs Pcdreiru dizer, com todus as letras, que o
que ele prctcndiu, com o seu projeto, era estimular e desenv.olvcr o
mcrcudo pritn(lrio. li quc,.scgundo o seu ponto de vista, se naquele
diu fossem fechudus todus us Bolsas de Vulorcs do País, u economia
nacional s<í teria a ganhar, porque u verdadeira função mobilizadora
de poupança estava no mercado primário, e nunca na utividude especulativa das Bolsas de Valores.
Gostei muito de ouvir isso de uma pessoa que realmente tem credcndul pura defender esse ponto de vistu, o qual coincide
inteiramente com o meu.

O Sr. Lázaro Barboza (MOO - Golis) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)-·
Com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - Golis) - Senador Roberto
SÚturnino, V, Ex• enfatiza, com muita razão; seria absurdo o desvio
de recursos dos trabalhadores para alimentar, no dizer de V. Ex•, 11
ganância de lucros fáceis pela minoria que, conhecendo a fundo o
mecanismo das Bolsas de Valores, constrói fortunas gigantescas da
noite para o dia, i1 custa do sacrilicio da grande maioria, daqueles
que não têm renda sequer ·pura se alimentarem adequadamente c
que, não tendo meios pura viver, não têm, também, nobre Senador,
representação que sensibilize os responsáveis' pela política econômico-nnunceira do País.
Nós nos solidarizamos com o pronunciamento que V. Ex• faz,
nesta turqe, demonstrando muito bem o acerto da sua eleição, porque V. Ex•, nobre Senador, i: daqueles que, nesta Casa, sempre trazem a debute, de forma lídimu, correta e demonstrando enorme sensibilidade os assuntos, maiores deste País. V. Ex• está de purubi:ns.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MOO.- Rio de Janeiro)Agradeço, Senador Lázaro Barboza, a contribuição e o apoio de
V. Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla)- V. Ex• dâ licença para
outro aparte'/
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Com muitc proier.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - Bahla) - Não sou um
economista, sou político de idéias gerais, mas, acompanho, é claro,
os debates que.se travam em torno dos vários assuntos ligados ao seto r. Entendo que o simples fato de u Bolsa de Valores existir ~os
grandes países cm que predomina a iniciativa privada é um testemunho de que aquele tem um alto significado no desenvolvimento e na
arrecadação de poupança. Exatumente um meio de acumular poupança i: como deve ser encarada a Bolsa de Valores. Aquela crise que
se verincou', hú.poucos unos, foi em decorrência de uma visão distorcida do verdadeiro signincudo da Bolsa de Valores. Um racioclnio
apressado, porque niio seria de admitir-se que um· simples papel
pudesse ter aquela osci)UÇUO USCensÍonnJ, 11 Cada din, e nuo sofresse IIS
conseqUências que se verincaram posteriormente. Entendo que hoje
o povo brasileiro jú tem uma noção do que é a Bolsa. Ela vale pela
ucumuluçilo de poupança e não pela únsia, pela volúpia de um enriquecimento, da noite pura o· dia, ~ base de uma vulorizaçilo imagináriu, Creio que o fortalecimento da Bolsa signifique, dentro da
orientuçiio do Governo, o fortalecimento da poupança das nossas
economias, com o que se obterão recursos pura os grandes investimentos que interessum uo desenvolvimento nacionul.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador Heitor Dias; toduviu, permita·
me cliscordur do seu ponto de vista,

Nos grundes.Países capitalistas de .hoje, as Bolsas realmente, na
sua concepção original, constitufrum o mercado onde as companhias lançavam ao público us suas uções, os seus papéis correspondentes aos investimentos que projetavam realizar.
Hoje cm dia, com a sofisticação do mercado financeiro, com o
surgimento de novas entidades especializadas nesses lançamentos, como os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, todas
as operações, e todos os novos mucanismos de captação e mobiliza.
çüo de poupança, as Bolsas ficaram exclusivamente como o merendo
-digamos assim- cupuz de dar liquidez a esses investimentos. Esta
seria u única função desenvolvimentista da Bolsa de hoje: dar liqui·
dez u esses lançumentos do mercado ·primário.
Mas u utividude que sobrepujou todas as demais é a do puro jogo, da projeção psicológicu das tendências c das expectativas da
populaçüo cm relação uo crescimento ou dccréscimÓ das cotações da
Bolsa. Quando qualquer um de nós compra uma açilo na Bolsa, não
há um correspondente ingresso de recursos nas empresas. O ingresso
i: no lançamento, 'nas operações de lançamento feitas pelas outras ins·
tituiçõcs.
·
O Sr. Paulo Brossard (MOO ...;, Rio Grande do Sul) - Exalo.
Perfeito.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Entilo, a Bolsa pcr~eu uquelu característica•original c ncou, exclusivamente, com a função especulativa de jogo que, evidentemente,
digamos assim, é tanto maior quanto maior ter a soma de recursos
que circular por aí. Agora, o Governo jogar nessa especulação recursos, próprios, ou dos trabalhadores, recursos que deveriam ser ·destinados uo desenvolvimento nacional, parece-me uma decisão muito
c::rrudu, lamentúvel, c que, no fundo, rcncte a ânsia de construir-se a
imagem de um falso capitalismo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto. Fazendo soar a
Campainha.)- O tempo de V, Ex• já se esgotou.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - Rio Grande do Sul)- Pareceme que V. Ex• senador Roberto Suturnino, está fazendo uma
observação da maior pertinência.
O Sr. Vlrgnlo Tá•ora (ARE.NA- Ceará)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Muito agradeço a colaboração de V. Ex•, Sr. Presidente. E, antes de·
encerrar minhas observações, fazendo este registro que julguei do
meu dever, com a permissão de V. Ex•, gostaria de dar o aparte ao
nobre Scnudor Virgílio Távoru.
O Sr. VIramo Tí•ora (ARENA - Ceará)- Sem fazermos nenhum comentário u respeito das comparações por V. Ex• aqui extornadas, que, acreditamos, foram apenas um excesso de linguagem
pura dar mais vigor às suas anrmutivas, dentro daquela sistcmâtica
que sempre usamos, de trazer dados, fatos c razões para depois discutir o mí:rito das questões, confessamos a V. Ex• que procuremos a
autoridade fazendúria mui o r, nào para inteirar-nos do teor da exposição de motivos que V, Ex•, que qualquer um de nós sabia, mas, para bem nos assenhorear dos porquês e das razões da medida, Não a
encontramos. Quarta-feira - porque amanhil estaremos ausenteprncur:m:mos dur i1 Cusn us cxplicucõcs ncccssúrius, Mas, desde jâ
udiutnmos u V, Ex• que é umu scqUénciu - que pode ser discutida
por V, Ex•- de uções que o Governo empreende pura o fortale·
cimento da Bolsa de Valores que, u nosso ver, serve mesmo para dar
li•1uídez aos pupí:is do mercado primário. Viu V, Ex• c jâ foi bem
dicutidu, 114ui, nesta Casa, o disciplinamento da introdução de capital estrangeiro nu Bolsa; esse 1: outro passo, Mas, nós nos reservamos
puru, quurtu·fciru, dur us ruzõcs reais e, uo mesmo tempo, os dados
4uc informaram u solução udotudu pelo Governo, nu certeza de que
foi tomada nu melhor das intenções c no melhor dos propósitos, que
é uunumtur de todus us maneiras possrvcis, o descnvolvirncnto·do
Jluís.

-634O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rio de Janeiro)Agrudoço mais uma vez, eminente Senador Virgílio Távora, a
V, Ex•, que tanto tem-me ajudado com a sua palavra, com o seu
esclurecimento, nesta função de criticar, de debater os problemas
económicos do Pais. Espero o esclarecimento de V. Ex(,
Sr, Presidente, senti-me obrigado a este registro, a este, ctítica,
niio só por discordar, c discordar profundamente, ·da,' medida
tomada, mas, tumbi:m, pela obrigação de rcllctir.um sentimento que
-tenho certe<a- a esta altura, i: o sentimento predominante, senil o
total, entre os servidores do Banco Nacional do Desenvolvimento
Eoonómico, entidade à qual pertenço por vinculações dc·quasc toda
a minha vida profissional e que sempre foi motivo de muito orgulho
pura todos os seus servidores.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Magalhitl Plalo)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jos6 Samcy.
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA - Mannhio. Pronuncia o oeaulnte discurso. Sem re•laio do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Organização dos Países Exportadores de Petrólco-OPEP,
mais umu vez aumentou o preço desse produto de maneira unila·
torai, dando consoqUi:nciu àquela Olosofia de que o petróleo, como
muti:riu-primu básicu do sistema de energia no mundo contcmpor.nco, ó um instrumento de ação politica c de pressão.
A OPEP. sem dúvida, faz parte de uma nova configuração do
sistemu económico mundial. O mundo moderno conheceu a cxistC:ncia de novos parceiros, na sua economia, parceiros não tradi·
cionais, como u chamada economia dos conjuntos, economia dos
conjuntos que age no mercado internacional em termos geográficos,
como i: o caso do Mercado Comum Europeu, do COMECON c, cm
áreus menores, ALALC, o Pacto Andino, e também cm termos setoriuis: exemplo destes são os países produtores de petróleo.
Este fato i: tanto mais interessante no panorama mundial
porque ele ocorre tendo como núcleo uma base de países que, hã
do« anos, se constituíum cm colónias e que, detentores hoje de uma
ponderável parcela de poder energético do mundo, se julgaram no
dever de exercer esse poder como pressão política no mundo contemporâneo,
Este ucont~cimento, Sr. Presid~nte c Srs. Senadores, determinou
o mais sério problema ~ncontrado pelo conjunto de nações do hemisfério ocidental neste sêculo: a possibilidade do desmantelamento da
economia mundial, ameaça que vem ocorrendo sistematicamente, e
já agora não podemos ter mais ilusões de que ela vai continuar
depois da d~cisão da OPEP na semana passada.
Os impactos brutais do aumento do custo do petróleo aparecem
quando u economia mundial parecia marchar para um reajustamento, dundo sinais de convalescimento. A continuidade dessa politica constitui, sem dúvida, motivo de profunda preocupação;
Nu realidade, i: uma política de taxação que não tem demonstrado seja ef~tivu sobre os países desenvolvidos, mas que tem recaído
principalmente sobre os países subdesenvolvidos. Nestes anos, essa
politica de aumento tem consumido as reservas cambiais nilo dos
países desenvolvidos e industrializados, mus, sobretudo, dos países
subdesenvolvidos e muis pobres. Basta dizer que, no ano de 1974, a
ajuda recebida pelos países do chamado Terceiro Mundo- já hoje
existe o Quarto Mundo - da ordem de três bilhões de dólares, i:
upenus um terço, talvez, das reservas cambiais desse bloco de países
transferidas puru us nações desenvolvidas.
Assim, nu rculidude, u politica seguida por esses conjuntos sctoriuis, como u OPEP, ameaça o progresso c o desenvolvimento dos
puisc:s menos favorecidos, Em conseqUência, no mundo con-

temporâneo os problemas mais si:rios de natureza politica, como o
problema das conl'rontuções dos dois grandes blocos, o problema da
corrida armumcntista nuclear das grandes poti:ncias, o problema do
conl'ronLO, o problema das guerras locais cm que os Grandes podiam

ser intervenientes - passaram à situação secundária, allorando
como o problema mais sério do mundo contemporâneo a segurança
cconômicu coletivu,
.
Depois do ano de I899, depois que Diesel descobriu o motor de
combustão interna, a humanidade, basicamente, nestes setenta c
cinco anos, passou a depender, exclusivamente escravizada, de uma
l'onte energi:ticu, u do petróleo. No mundo atual este fato, depois da
ocorri:nciu du economia dos conjuntos, também fez com que problemas de poder mundial sofressem certa rctificaçilo. Se, por um
ludo. o mundo continua a ser bipolarizado, sob o ponto de vista. cstruti:gico dus duas potências com poder nuclear de retaliação, por
outro Judo l'enóm~no também ocorrente no mundo contemporâneo i:
u multipolarizuçilo do poder em que as grandes potências s~ tornam
incapazes de resolver somente elas, os problemas do mundo, e passam u sofrer as crises de dependência, de restrição de autonomia, porque o mundo passou, cada vez mais, .a ser um mundo interdependente.
No problema do descontrolumc~to da economia mundial unorum úois resultados que constituem, hoje, uma prc9cupaçào muito
grande, não menor pura os nossos países subdesenvolvidos, ou cm
vias de d~senvolvimento, como, também, para os grandes países: a inllução eu perspectiva de estagnação, a perspectiva de desemprego.
Hoje, já podemos fazer uma unãlise do mundo chegando a reconhecer de que quando a economia mundial prospera, todo o
mundo tende de certo modo a prosperar, mas, quando ela começa a
entrar cm colapso, são, sobretudo, os pequenos países, aqueles que
não ti:m maior poder de defesa, os mais atingidos por esta cr.isc.

fi o caso da crise do óleo, O Terceiro Mundo recebeu o maior
impacto possível, porque, para ele, não produtor de petróleo, foi, sobretudo;· a crise do óleo uma condicionante, uma paralisação nos
seus processo~ de crescimento e de desenvolvimento cconômico, c
surgiu m~smo, dentro do Terceiro Mundo, um Quarto Mundo: o
mundo, hoje, das naçÕes sem poder nenhum de compra, nem de
exportucào, nem de imp<~rtação, e que apenas ficam dependendo dos
planos mundiais de ujud'a,.já hoj~ não somente de ajuda em rclaçilo a
proj~tos de vivi:nciu nucioiNI. mas de sobrevivência como povo, com
o problcnm da i'om~ e impos.\11!ilidadc de acesso aos alimentos. Agora, nu reunião das Nuçõ~s Unl~Íoti. u sensibilidade das grandes poti:ncius despertou pura o assunto ~ cl~s aceitaram debater itens ati:
~ntão proibitivas cm suas agcndlls, como o preço das matéria~
primus.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- Permite
V. Ex• um apurt~'?
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA - Mannhio)- Concedo o
aparte a V. Ex•

e

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- muito a
contragosto que interrompo o discurso de V. Ex•, que fere, como
habituulment~. um dos pontos de maior importância para o Pais. Nobr~ Senador José: Surney, niio posso deixar de registrar minha preocupação. Agora, com esta crise, de uma vez por todas ficou demonstrado que as leis da economia internacional não são leis da Cii:ncia
Econômica, mas simpl~smente r~sultados, efeitos do jogo de poder
politico entre as naçõ~s c os grupos de nações, Diante desta situação,
não resta aos puiscs, como o Brasil, que aspiram a um lugar, não diriu de destaque maior, mas, p~lo menos, 'de dignidade no cenário in·
tcrnucional e de vida digna pura o seu povo - não resta a ésses
países senão construir internumente uma forte base politica, para poLicn:m cnlh:ntur c n:solvcr, segundo os interesses nacionais, esse
importante problema. Vem-me à memória uma conversa que tinhamos, há poucos dias, ~u. o Senador Paulo Brossard c o ~~nador
Virgílio Tilvoru, nu qual - ~stou certo- V. Ex• também se inte·
gruriu, uccrcu du ncccssi~ude de unirmos os nossos esforços, dentro
de um debute cuput de buscar soluções v~rdud iramcntc nacionais,
ucimu dos pontos de vista partidários, nu busca da solução do problema petrolífero . Do pclróleo- como V, Ex• muito bem ressaltou
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nilo depende apenas a vivência, mas até mesmo a sobrevivência
das na<;õcs ~m vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil.
Aplaudo a iniciativa de V. Ex• e continuarei ouvindo atento as suas
observações.
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- Maranhão)- Muito obri·
gado, Senador Roberto Saturnino, pelo seu aparte. Só a presença
delejú honra o meu discurso.
Qu~ro dizer que estas considerações feitas por mim, destinam· se
a situar o problema brasileiro dentro desse contexto, porque, na real i·
dadc, hoje podemos resolver, e temos resolvido, os nossos problemas
internos. Entretànto, há utunlmente, a ocorrência de um fenômeno
de natureza int ., dcionul, do qual não podemos, com as nossas pró·
prias forças, no.- tcfcnder.
justamente nu identificação da ocorrência desse ponto vital
que V. Ex•. untccipundo·sc àquilo que cu desejava' dizer, sugere uma
união de esforços no scntirlo de ultrapassar essa linha que agora considero- chegamos uci ponto dramático.
O modelo de desenvolvimento que o Brasil adotou foi o do
crescimento do Produto Nacional a taxas clcvadlssiinas, c de redis·
tribuir essas taxas, de algum modo, justamente ou injustamente'.
Mas, de certa maneira, foi esse o modelo que adotamos. E supor·
tamos. dentro desse modelo de crescimento, uma taxa de inflação
elevada.
Assim, o nosso caminho para o desenvolvimento pode ser idcn·
tiliClldo como o Brasil tendo conseguido, ao longo desses anos,
crescer, numa taxa ullfssima, o seu Produto Nacional c, ao mesmo
tempo, manter uma alta taxa de inflação.
A economia clússica mundial é sempre perplexa diante desse
fato, c a pergunta sempre ocorre: como o Brasil tem conseguido
chegar a essa fórmula de crescimento?
.
Nossa resposta é que a longa convivência com a inflação fez, de
ccrtu maneira. hubituurmo·nos, estabelecendo um mecanismo de
defesa c~ntra ela: um mecanismo psicológico. No sctor propriamente
de medidas, a corrcçiio monetária e as minidcsvalorizaçõcs cambiais
respaldavam c davam condições para que ele pudesse existir dentro
desse panorama de alta taxa de crescimento c de alta taxa infla·
cionáriu.

a

Acontece que esse modelo nos deu reservas cambiais altíssimas,
nos deu uma taxa de. emprego também bastante alta, c nos t~.m
levado, até: hoje, com sacrifícios suportãvcis, é bem verdade, &
percorrer um caminho que o País encontrou c que se realiza no senti·
do do progresso.
Com a crise mundial de energia as nossas reservas cambiais
estão sendo consumidas e confiscadas dia a dia, não para uma
redistribuição mundial entre os países pobres, numa nova ordem,
musjustumentc para o fortalecimento das economias mais ricas.
Nu semana passada, tive oportunidade de ler, num jornal
frunci:s, editorial de um periódico da Argélia, no qual -.c é um País
produtor de petróleo - dizia que o grande c maior golpe deste
século cru a reciclagem do pctrodólar. E jâ se sabe disso porque,
neste ano, as reservas cambiais dos países ârabcs jã não são tão altas
quuntn se cspcmva, c agora começam a sofrer, cm grande parte. o
desgaste que - segundo se prevê: - scrâ acentuado pela incupaci·
dadc de manipulação, mas também porque a economia mundial não
se vui deixar desmantelar e, com seus instrumentos de defesa,
evidcntcmt:nh:, vai evitar u erosão.
O que cstú acontecendo cm relação ao Brasil? Nossa taxti infla·
cionúriu continua a mantcr·sc cm níveis altos, mas a previsão, para
este uno, é de que no'ssas taxas de crescimento do Produto Nacional
Biuto irilo cair, c cair bastante, chegando a níveis tolcrãvcis, mas
indicudorcs de uma tendência que se vai chocar profundamente com
uquclc modelo que está servindo ao desenvolvimento brasileiro.
Oru, u tuxu de inflação alta c taxa de crescimento baixa signifi·
cum o que'! t\quilo que os economistas utuais estilo chamando de
stag lnflutlon, que é justamente a convivência de uma alta taxa infla·
cionúriu com uma buixu ta)(.U de crescimento. Se essa tendência

munifcstar•sc mais profundamente, chegaremos àquele outro ponto
drumútico, que The Economia! traduziu numa nova palavra, a
Balxaflaçio, significando um crescimento zero com alta taxa infla·
cionúriu. Dentro desse ambiente, não podemos fazer especulações de
naturcLa institucional nem politica, porque a História do Mundo
Ocidental tem demonstrado que quando se pega uma taxa de infla·
cão acima de 20% c uma estagnação económica, as estruturas
democrática$ têm sido acossadas por regimes autoritários c nilo têm
resistido a esse impacto.
Em relação ao Brasil, dramaticamente, quase que esses indicado·
res têm coincidido com as nossas crises politicas.
Assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a crise do petróleo esta i: a verdade que devemos dizer, cm relação aos dois Partidos, c
acima deles, porque é um profundo i'ntcrcssc nacional - atingiu o
Brasil cm pleno vôo, nu sua decolagem para uma economia
industrial competitiva. E, mantida - corito está claro que vai ser
mantida- a orientação da política unilateral de aumento de preços,
evidentemente, iremos sofrer, como sofremos, agora. na semana
passada, como estamos sofrendo, já desde o início da deflagração da
. crise do petróleo, o confisco - podemos dizer - das nossas reservas
cambiai~: c:, ao mesmo tempo, cada dia mais, a paralisação da capací·
dadc du Pais de manter os seus níveis de importação necessários para
prosseguir no ritmo de progresso c desenvolvimento industrial de
que pro,isamos. Não podemos agUentar a paralisação, que
rcprosontarú custo de vida altíssimo c incontrolâvcl, dc"mprcgo,
cn lim uma crise que será penosa para o processo de desenvolvimento
brasileiro.
Ora, esta linha, o dcad-liae, está a nos indicar que, na realidade,
é: preciso que se faça alguma coisa, imediatamente, sob pena de
levarmos o processo de desenvolvimento brasileiro, corn·
r<'Pcrcussõcs no nosso povo, a uma situação cm que não será patrióti·
co nem pura nós particip~rmos, nem para o Governo executar.
O ~r. Aaenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- V. Ex•
permilc·mc um aparte?
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- Maranhio)- Com muita
honra, Senador Agenor Maria.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- Rio Grande do Norte)- Quero
me parabenizar com V. Ex•, porque, na realidade, o assunto trazido
ao conhecimento da Casa cstâ acima dos partidos polfticos, onde
paira o interesse do Brasil, como país soberano. O problema da alta
dos I0% representará, cm 76, o equivalente a dois bilhões c duzentos
milhôcs de d<llarcs a mais que o Brasil vai pagar. Saindo de onde
esses dois bilhões c .duzentos milhões de .dólares, que representam
quas~ 20 bilhões de cruzeiros, nesse acréscimo de i O%? O problema é
·de uma gravidade c de uma complexidade tiio profunda que requer,
de umbos os Partidos com assento nesta Casa, um diâlogo mais
profundo cm terinos de economia interna da Nuçilo, para ver se
cons•11uimos, pelo menos, que o li PND possa continuar como um
programa e não se transforme apenas numa carta de propósito.
Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA - Maranhio) obrigado, Senador Agenor Maria, pelo seu aparte.

Muito

Nilo quero, absolutamente, que possa parecer, de minhas
paluvrus, qualquer pessimismo quanto à viabilidade do Projeto brasi·
leiro. Ao contrArio, o Brasil, ncsscsetoi de energia, tem linhas ines·
gotúvcis c uma situação privilegiada no mundo. Temos, ainda, a
explorar, recursos hidráulicos extraordinârios; temos condições
excepcionais para nos engajar no problema da cxploraçlio da energia
solar; temos a ocorrência de combustíveis atómicos, cm condições de
nos posicionur. nu sc~undu etupu da encrgiu produzida pelo átomot:~lumo!i tomundo dc:cisõcs riessc sentido, c temos tamh~lli umu
extensão tcrritoriul c uma plataforma submarina extensa, ainda nilo
c:xplorudu ou quusc intocudu, se compararmos os dados Oc per~
furação em número de poços, aqui trazido pelo nobre Scnodor Luiz
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Temos o álcool c o xisto. Assim, as nossas perspectivas são boas,
podemos dizer mesmo, otimistus, mas, nestes dez anos, podemos
comprometer o desenvolvimento brasileiro se, em matéria de ener·
giu, não tomarmos agora uma decisão, que não serâ do Governo,
mas do povo brusilciro, através de todos nós ..
Tenho um ponto de vista de que o monopólio estutul do petró·
leo foi sábiu decisão politica, tomada pelo povo brasileiro, Ela tem
dado dividendos extraordinários: retirou o País, ao longo destes unos
todos, du luta cm torno do que significu, em' podJr económico'\:
poder político, o petróleo.
A PETROBRÃS tem prestado excelentes serviços à Nução e
acho que ela deve continuar, pÓrmancccr no processo de forneci·
menta de energia, no sctor de petróleo, ao povo brasileiro, nno como
árbitro, mas como parceira desse processo, através da manutenção
dos instrumentos que o povo brusilciro lhe entregou e que ela tem
sabido usur. Agora, o que devemos buscar - todos nós, neste
momento - é uma fórmula na qual seja possível apressur i mediu·
lamente a produção de petróleo no Brasil porque, ·nu reulidade, us
nossas fontes de financiamento, no selar exterior, começam a sofrer
alguns abalos.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Permite V, Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhão) - Já durei,
com mui tu honra, o aparte a V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Par')- Sei que V. Ex•
t:stú com o s~.:u tempo esgotado, mUs ousaria pedir-lhe o aparte.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhão)- Mas, pura
mostrar esta situação, vou ler duns frases- uma, do Sr. Secretário·
Geral do Ministério da Fazenda:
"O Brasil não pode continuar se endividando externa·
mente, sob pena de perder a crcdibilidade·intcrnacional."
Outra frase, do Ministro da Fazenda:
"Jú nilo se justifica qualquer otimismo exagerado, em
relação às perspectivas do País, a médio prazo. I> preciso, isto
.sim. que todos se tornem conscientes du nova realidade
mundial c a ela procurem se aduptar, tão rapidamente
quanto possível,"
Com muita honra ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Estou ouvindo
V. Ex•, não só com a atenção que merece de toda a Casa, como, no
meu caso particular, com uma apreensão cm relação ao final do seu
discurso. Eu ficaria realmente triste se visse V. Ex•. que sempre
defendeu o monopólio do petróleo, ncsic momento, aderir uo nosso
prezado c brilhante colega por Alagoas, o Senador Luiz Cavalcante,
que está úvido à espera, também, do final do discurso de V, Ex•
Mas, nobre Senador, respeitando o seu tempo e a integridade do seu
discurso, gostaria que me permitisse lembrar-lhe que o Ministro da
Fazenda salientou um fato que me parece cxtrcmàmente importante,
com relação às especulações que V, Ex• faz no momento. Ao fim do
uno de 1973 - segundo ele -, as Naçõcs industrializadus acusavam
um superavit de 28 bilhões de dólares de conta-corrente anual c us
Nações Árabes, apenas 8 bilhões de dólares, Com o aumento do
preço do petróleo, sobretudo cm 1974, processo que se iniciou em
1973 c chegou a 1.200% de aumento, uo cabo do uno de 1974, o
quadro, segundo S. Ex• o Ministro da Fazenda do Brasil, cru o se·
guinte: superavit dus nações industrializadas: praticamente zero, com
cxccçuo du Alemanha Federal; superavit dos povos ârabcs: 66 bilhões
de dólares", o que fuziu com que, mesmo descontando os 28 bilhões
de dólares dus nações industrializadas, no ano anterior, os pulses de
economia mais fracu, como V. Ex• salientou tão bem, no inicio do
seu discurso, haviam ti'do u responsabilidade de, sobre eles, pesar o

deficit de 38 bilhões de dólares, No momento cm que V, Ex• fala
sobre a necessidade de acelerar esse processo, sobretudo na pia·
Informa, onde sabemos que existe petróleo: c onde realmente a
aceleração da pesquisa seria útil, pergunto cu: seria interessante que
o Ministro da Fazenda, o itamarati, o Governo brasileiro, ao final,
pudesse obter, cxatamcnte na ârca do pctrodólar, o financiamento
com prazo de carência de quatro anos, para que pudéssemos obter
maior velocidade na prospecção c na produção de petróleo na única
área que sabemos ser realmente favorável à existência de petróleo,
que é a plataforma brasileira? Que pensa V. Ex• dessa sugestão?
O SR. JOS~ SARNEY (ARENA - Maranhão) - Senador
Jurbas Passarinho, o problema é realmente dramâtico, cm· relação
aos superavlts dos países produtores de petróleo - e é este fato que
tem desarticulado principalmente a economia mundial- é que essas
reservas silo recicladas c não salram dos mercados financeiros de
Genebra, de Londres c de Nova Iorque, e os Bancos apenas viram o
fenômeno de transferência de reservas cambiais de países pobres,
subdesenvolvidos, nas mesmas contas bancárias, c que passaram a
ser reciclados a curto prazo, c ao mesmo tempo em que os países cm
vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos perderam a condição de
ter acesso mais cfctivo aos créditos internacionais, pelo simples fato
do debilitamento da sua capacidade de pagamento.
Assim, à proporção que o Brasil di!l'inui, c tem diminuldo, as
suas reservas cambiais, ele perde condições de se endividar, porque
sabe muito bem V. Ex• que nem as nações, nem os Bancos, nem os
financiamentos internacionais são feitos à base de confiança, ou de
sentimentalismo, senão numa realidade objctiva c cfetiva.
Então, o que trago para o Congresso, neste instante, é o meu
pensamento: a crise mundial económica vai continuar. Jamais·
poderemos pensar que podemos nos agarrar a fórmulas de socorro
de nações amigas ou outras quaisquer. A crise económica mundial
vai prosseguir. Nilo temos, tampouco as grandes nações têm, condi·
çõcs de detê· la. Temos de criar, como. disse o Senador Roberto
Suturnino, condições internas brasileiras de defender-nos durante
esse prazo.
O que está acontecendo em relação ao Brasil - é preciso
que se diga - é que nós estamos perd~ndo a n•)ssa capacidade de
endividamento, também, porque as no~·"~ reservas estão baixando .
O Sr. Jarbas Pusarinho (ARENA-Pará. Permite V. Ex• um
aparte? A~ntlmento do orador.)- Quanto a isso estou plenamente
de acordo com V, Ex• Mas creio que o meu aparte não foi entendido
porV, Ex•,datavenla.
O SR. JOS~ SARNEY (ARENA-Maranhio) .- Foi,pcrfeita·
mente entendido.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA-Pará)- Então, cu gostaria
de lembrar que, apesar da reciclagem a que V, Ex• se refere- e com
a observação de V. Ex• estou de acordo - nós todos verificamos aí
compra, por exemplo, de umu só vez, de cem unidades de Mirage,
precisamente para os governos du Argélia- a que V, Ex• se referiu
ainda hll pouco, se não me engano c da Llbia, Verificu111os investi·
mentos de "petrodólar" na compra de grandes companhias mundiuis, de grundes multinacionais ou transnacionais, melhor dizendo.
Então, apesar da reciclagem - uma variação de 66 bilhões de dó·
lares num ano só, que poderia ser, não por sentimentalismo, porque
tumbém concordo com V, Ex• que não se empresta por sentimentu·
lismo, mus com garantia real, que é a garantia' do petróleo, da plutu·
formu - poderíamos garantir isso sem necessidade de sacrificar a
nossu riqueza, utruvés dos contratos de risco, que, nu verdade,

traduzem os riscos dos contratos,
O SR. JOS~ SARNEY (ARENA-MQranhio) - V, Ex• se
antecipou, trazendo uo debute, como diz, com absoluta apreensão, o
meu ponto de vista quanto nos contratos de risco.
Se cu tivesse que aderir ao Senador Luiz Cavalcante, em bcnencio do Pais, aderiria, com a maior satisfação e com o maior orgulho.

•. liJ7
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- M.uito obrigado.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA-Maranhilo) - Se achasse
que essa solução seria u que viria. nestes dez unos, resolver o prnhh:·
mu du continuidade do dcscnvolvimdnto brasileiro, cu u ela aderiria.
Mus, ela tem custos politicas e riscos que ni\o podemos correr.
Mas estou aqui pura, finalmente, proflor- buscado, nn ponto
de vista de V. Ex• V. Ex• diz que a PETROBRÁS jí1 fa~ cto.t1ll,,tns
de serviços; então, acredito que, hoje, se o Govern~ brasileiro não
conseguir, batendo em todas as portas e por todos os meios, linnnciumentos, pura que possu, imediatamente, resolyc.r c suprir o Puís dn
combustível e das divisas necessárias. ao seu desenvolvimento, t.•li.!
deve fazer contratos de serviços, com prêmios de produtividade·- c
ui peço u atenção de V. Ex•
O Sr. Luiz Canlcante (ARENA-Aiaaoas) - Permite V. Ex•
um upartc'?
f

o. sR. JOSF; SARNEY (ARENA-Maranhão).- ... contratos
de <r.rvtcos, com prêmios de produtividade, para que se pudesse
in.tcrcssar o capital internacional na exploração do petróleo brasileiro. Acho que devemos manter a mesma estratégia cm relação ao
petróleo, mas nestes IOanos próximos a nossa tática deve ser modilicud;.l pura o contornar a crise.
O Brasil é um país que jú pode exercer a sua soberunia de mndn
a que possa fiscalizar os grupos que. aqui se interessarem; pode
utililar as companhias multinacionais que tragam tecnologia para
esse sctor, sem abdicar da sua soberania, nem abdicar do monopólio
estatal do petróleo.
E esta, portanto, a mensagem que cu traria, abrimln nm puuco o
leque do debate: não os contratos de riscos, mas os copfJ atos di.'. :.crviços, com prémios de produtividade.
·
· Se ncarmos parados, em relação ao petróleo cstarcmo> condo:·
nando o País a uma crise muito grande, que não será somente cconümica, mas também se levará uma crise política.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA-Aiagoas)- Permite V. Ex•
um aparte, nobre senador'!
O SR. JOSt SARNEY (ARENA..:..Maranhõo)- Vejamos a
Inglaterra: com graves c grande> problemas na sua balança de pagamento, com graves problemas interno>, mas man)endo o dinamismo
da sua economia, porque a seguranças de. petróleo no Mar do Norte
dí1 a ela condições de sacar ,sobre o seu futuro, e é i"o que devemos
imcdiatumcntc fazer, sem abdicar do monopólio estatal, sem abdicar
du nossa sobcrunia, mus, abrir oportunidade para fazer contratos de
scrvi~o com prêmios de produtividade.
Ouço commuitu honra o aparte de V. Ex•
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alaaoas) - Creio, nobre
Scnudor Jusé Sarncy, que estamos todos três de acordo: V. E"'· o

eminente Senador Jurbu> Passarinho c este arremedo de orudor.
Estumos todos de acordo, porque o que desejamos é que o Brasil se
livre de suas utuuis dinculdades causadas pela caréncia de petróleo.
O que nós uhncjumos é que se encontre uma fórmula que apresse a
•:losào do petróleo existente no território brasileiro, fórmula que
nuu n:pugnu, uhsulutumcntc, ao Senudor Jurbus Passurinh . "l,
. que cm

urtigo cscrilo paru o Jornal de Brasma, de 18 de maio, ussim cnnclui:
"Se o jovem Ministro Ucki decidiu encerrar os debutes sobre os contrulos de risco, é pena porque eles, os contratos de risco, uma vez
bem delinidos, tcrium possibilidade de aceitação pacifica pelo Congresso, tunto •Juunto posso sentir as tendências do Congresso - o
quul só rcpudiuriu, c nrmcmente, u queda do monopólio pelo qual
purccc butcr-sc solituriumentc o l!mpido c honrado Senador Luiz Cavulcuntc". Muito obrigudo uo Scnudor Jurbas Passarinho, pelo exa·
gero do elogio, Entilo, como se vê, estamos os dois de acordo com o
Scnm.lor Jurhus Pussurinhu que, de certo modo, aceita os contratos
de risco.

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - Maranhilo) - Muito
ohrigado, Senador l.uiz Cuvalcuntc, pclu honra do aparte de V. Ex•
O Sr. Vlrgmo T4vora (ARENA -'Cear') - Permite V. Ex• um
·~rurtc'!

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- Maranhio) - Com muita
Scnilllor Virgílio Távora,

hlllll':t,

O Sr, VlrgBio Hvora (ARENA - Ceu') - Estávamos ins·
critlls :1pús u Ordem do Dia.puru ralar sobre assunto, aliâs, bem dife·
rente. Mm;, julgumo-nos na obrigação de, sem interromper o discursu de V. Ex•, fazer uma modificação no roteiro que irlamos dar
au nosso prnnunciumcnto c então, percutindo assunto símilc, isto é,
as nwnc!rns de desenvolvimento do Pais, ante essa conjuntura
mundiul, us providi':ncius <.jue o Governo j(l tnnwu, inclusin:, no
sctor pertinente i1 disçussào do petróleo,
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - M1r1nhio) - Sr.
Srs.Scnadores;achei que era do meu dever fazer esse pronunciiuncntd no Sc~ado . .TaiV<t o cultivp da habilidade. política não
me levasse u entrar nu discuss~o do problii'ma do petróclo, mas não
tcn hu sido omisso, todas as vezes cm que tive oportunidade de particip:or da vida pública brasileira. Fiquei profundamente sensibilizado
cnm a diminuiçiio -possa dizer assim- da imagem de solidez do
dcs~.:nvolvimentu brasileiro, que encontrávamos, há um ano, c que
htljl! Clll.:tllllrlllllt)S, rl)ról do Puís:
A<1uilo que era profunda certeza, passa a constituir algumas indugou;ôcs. Nàu podemos, jamais, permitir, não cm beneficio da Alianç:~ Rcnovudoru Nucionul, mas em benefício da nossa Pátria, que O
P:1ís pussu :ml'rcr umu parada nos seus níveis de crescimento. ~por is"' que aqui estou: puru dizer que o problema da balança de
Jlugamcntus, ~.:umu o pruhlcmu du energia, por maior esforço que o
Governo ruçn - e tem feito (;Ompetentcmentc: - ter{! que CS·
harr:tr · nu i'utor chamado tempo. Para antecip•11· esse tempo é
ncccss{lrio o uporte du tecnologia, do capitnl. ~.: dcvcmn~ huscu-ln.
nu mtcrcssc Llo povo brasileiro, onde ele se enconlrur,jâ que hoje podemos rcsguardnr a nossa soberania.
Terminando minhas palavras, desejo tomar minha posição,
num momento destes, dizendo que esta é uma hora grave para o dcscnvulvimcntu brusilciro.
• Niln pudemos cair na estagnação com inOação, nem pensar cm
chcgur n um crescimento ••zero" e uma innação acelerada. Porque
tcnhu conliatwa no Governo, porque tenho connança no povo brasi·
leiru, porque tenho connança nas nossas reações, aqui estou para
pedir a todus que façamos uma' cruzada pura evitar que o crescimento du Brasil sorru qualquer embargo. Muito obrigado. (Multo
bem! Palmas.)
l'rc~idcntc,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Sr. Presidente,
nos termos do urt. 16, inciso V, alínea a, peço a palavra, para cxplicuçi\o pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- Concedo u palavra
u V. Ex• por apenas lO minutos.
O SR, JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará. Para uma
expllcaçilo pessoal, Sem revlsio do orador.) - Sr. Presidente,
correspondendo à generosidade de V. Ex•, utilizarei apenas 5 minu·
tos.
•
O nobre Senador Luiz Cavalcante nilo é homem de armadilhas,
nem de citações purciuis. Apenus porque o meu Integro colega por
Alugous ucubou de citar-me, com rcferénciu a um artigo que
escrevi cm n111io deste uno pura o Jornal de Brasnla,,gosturia de ler
outru pussugem deste urtigo, que diz assim:
"A deliniçi\o - dudu pelo Ministro - quanto aos
contrutos de risco, parece-me irrctorqulvcl, Só poderíamos
objctur se 11 ítrcu ccdidu à companhia estrangciru fosse
quulqucr duquelus em que cstnmos perrurando com possibili·
dudcs de êxito,"

-638Aí cstí1 11 plutaformu: nuo aceito contrato de risco nu
pl11t11formu, porque i: contrato de ccrtczu c não de risco. E se
trunsformu, no que disse ninda hl1 pouco, no risco do contruto c: ni\o
no contrato de risco. Segundo:

Comércio de Porto Uniilo (SC), sob o titulo "Porto União- 58• de
Esperança", alusivo uo 58• aniversário de cmuncipuçi\o do Municf·
pio.

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto) -Item 5:
"'Ou aindu poderfamo:i objctnr se o contrato de risco
envolvesse pugumcnto em óleo, cm qualquer proporção,
porque neste cuso não se trataria de contrato de risco, mns de
ussuciuçi\u nu descoberta c o monopólio seria claramente feri·'
do."
Foru dessus duas hipóteses, Sr. Presidente, se o nobre Scnudor
José Surncy ou o nobre Senador Luiz.Cavalcante podem acresccnt<lr
formas aceitáveis pelas compunhius estrangeiras, que vengan los
toros, que aceitaremos também, mas, jamais, quebrando. o
monopólio, que ticurá claramente quebrado à medida em que pugur·
mos cm óleo. Há, também, inconveniência no pagamento em óleo,
quundo não somos sequer auto-suficientes para nosso próprio
consumo c teremos que recomprar esse óleo pelos prcçno,; intcnwcionuis. Que não entreguemos, de igual modo, as áre11s onde nós já
despendemos milhões de dólares pura fazer u pesquisa preliminur.
Por i"o, Sr. Presidente, vale a penu ler - como fel. uindu hí1
puucu, o meu nobre colega por Alugous - o artigo por ele mesmo
cedido, puru ·c~lrnctcrizar ex.atamenteo meu pensamento.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mutlo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto)- Está flndu u hora
do Expediente.
Pussu-se à

ORDEM DO DIA
Não há quo~m pura deliberação.
Em conseqUência, os itens de n•s I a 4 ticum adiados para a
sessão de amanhã.
Suo as seguintes as matérias adiadas
-1-

Votaçuo, em turno único, do Requerimento n• 413. de 197~. dn
Senhor Senador Otnir Beckcr, solicitando u tr:m~criçiin. nn .. t\11 ~i ..
do Senador Federal, do urtigo publicado no Jornal O Estado de
Florianópplis, intitulado "125 Anos de Luta e Progresso", aluSIVl> il>
comemorações de 125• aniversário de Blumeo~u.

-ZVotação, cm turno único, do Requerimento n• 416, de 1975. do
Senhor Senador V.:usconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anuis do Senado Federal, do discurso da Presidente do Instituto do
Açúcar c do Álcool (IAA), General Álvarci Tavares do Carmo,
pronunciado no dia 15 de agosto de 1975, por ocusiuo do encerra·
menta do III Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, realiza·
do cm Campos, Estudo do Rio de Janeiro.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 424, de 1975, do
Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos
Anuis do Senado Federal, do pronunciamento do Ministro du
Previdência c Assistência Social, Senhor Luiz Gonzagu do Nus·
cimento e Silva, na abertura do XII Congresso Nucionul de
Ncurologiu, Psiquiatria c Higiene Mental, em 14 de setembro de
1975.

-4Votuçi\o, em turno único, do Requerimento n• 425, de 1975, de
autoria do Scnhor·Stnudor Otair Bcckcr, solicitando a trunscriçilo,
nos Anuis do Senado Federal, do artiAo publicado no Jornal O

Discussão, cm turno único, du redução final (oferecida
pela Comissão de Rcduçilo cm seu Parecer n• 433, de 1975),
do J>rujcto de Lei do Senado n• I 09, de 1973 (n• 2.056-C/74,
"'' Cilmum dos Deputados), de autoria do Senhor Senador
Paulo Torres, que acrescenta parágrafo ao art. 16 dá Lei n•
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas pura u
cunccssUo de ussisténcia judiciária aos necessitados.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Ntw havendo quem queira discutir, vou encerrar u discussão.
Encerrada a discussão, u rcdaçuo tinul í: considerada dcflniti·

vamel)te aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O prujctn vui i1 sunçtlo.
'
I' n seguinte o projeto aprovado
Redaçio Qnal do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1973
(o• %.056-C/74, na Cãmara dos Deputados). Acrescenta parigrafo ao art. 16 da Lei n• 1.1160, de 5 de fe•erelro de 1950, que
estabelece normas para a conceaaio de asslstênda judlcl,rla
aos necessitados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. 16 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, pas·
su u vig.nrur ucrescido do seguinte parágrafo único:
"Art.l6 ........................................ .
l'urúgrufo único. O instrumento de mandato não scrâ
cxigidu, quando u parte for representada cm juizo por advog:~du integrante de entidade de direito público incumbida, na
l'ürmu du lei, de prestação de assistência judiciária gratuita,
rcssulvudos:
a) os utus previstos no urt. 38 do Código de Processo
C1vil:
·
b) u requerimento de abertura de inquérito por crime de
u~ilu privudu, u proposição de uçüo penal privada ou o ofc·
recimcntu de representação por crime de açào pública con·
diciunndo1.''

,

'

Art. 2•' lista lei entra em vigor nu data de sua publicação,
r~·vngac.lmi ns disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto)- Esgotada a matéria
du Ordem du Diu.
lli1 oradores inscritos.
Conccdu u palavr;.a uo nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Cur,, Pronuncia o
seguinte diKuno.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores.
Consoante ntirmumos ao eminente representante pelo Estado
do Marunhilo, os devores de Liderança sempre nos fazem acorrer
ü~uele ponto que explicação mais pronta cstâ a exigir. Assim vamos,
sem veleidades de querer torcer pensamento ou receber aplausos- o
Governo pelas palavras que aqui pronunciamos, - mostrar a esta
Casu ou tentu'r fazê-lo, que o caminho seguido traduz-se nu tentativa
de ultrupussur o impasse que todos nós reconhecemos, face a uma
eonjuntur11 mundial por demais decantada neste Senado, inclusive sobre us 1\>r~nus e maneiras de proceder pura enfrentá-la.
Assim, Sr. Presidente, primeira prcocupaçilo: O Governo tem
'Iuc coniinuur mantendo o desenvolvimento do Pais, ao mesmo tempo ~ue procurando distribuir os frutos desse desenvolvimento. ll a
tónicu invurií1vel de todos os pronunciamentos que temos feito,
buseudus nn I'ND.
Vmnns cntilo perquirir no momento, quais silo aquelas itens que
estilo servindo .de verdadeiros pontos de estrangulamento. Lamen·
· tuvclmcnte, no momento, nem nós nem o eminente Senador Roberto

-,-639Saturnino, que sempre aqui nos ajuda com seus apartes esclarecedo·
res, temos à mão o Relatório do Banco Central, (ano 1974) mas
socorrer·nos·cmos da memória. Números aqui citados, que variarem
entre duas e três unidades, correrão por conta desse fato.
O nosso desenvolvimento está, no momento - todos o reco·
nhccemos- com pont~dc estrangulamento bem definido cm nosso
balanço de pugamcnto;lf c dai, passando para a balança comercial,
sentimos que, adolundo o Pais, como adotou, a polftica de subsli·
tuição de importação dos bens de capital aparece como item n• I: a
.importação de equipamentos c de maquinaria.
O que o Governo está fazendo para tal? Dando os incentivos
nccessúrios puru que possamos, dentro de um prazo de 4' a 5 anos, ter
uma indústria de bens de capital razoavelmente desenvolvida neste
Pais, mas a criação de indústria de bens de capital desafia qualquer
contestação, í: uma substituição de importação que, inicialmente,
como num paradoxo, faz crescer os valores da importação pela
necessidade da aquisição do cquipamcnt~ de que não dispomos no
Pais, de maneira a tornar faclfvcl essa fase do desenvolvimento.
Segundo, niio contando o petróleo, os itens dos chamados insumos
básicos. Vamos decompô-los: a) ferro c aço. Importamos, ano passa·
do, mais de 1,5 bilhão de dólares de aço. O Plano Siderúrgico Nacio·
na I, cm desenvolvimento, parece-nos, sem sombra de dúvida, a medi·
da necessária c adequada a que possamos passar de importadores li
exportadores. Portanto, tinha ele um corolârio neccssârio: a
necessidade de dispormos de uma rede ferroviária que fizesse o trans·
porte das mutí:rius-primas e dos produtos acabados, dentro do
cronogruma que temos da produção final deste Plano. Assim sendo,
a "Ferrovia do Aço" vai atender a este desiderato. Estamos
procurando dar, embora por antecipação - c será objcto de um
discurso que furemos, fartamente documentado com tabelas c nllmcros- os gargalos.c as maneiras com que o Governo cstâ procurando
evitar as vicissitudes da hora presente,
Passemos adiante:
Metais não-ferrosos.
Este conjunto nos dá um deDclt na balança comercial, de mais
de meio bilhão de dólares. f:. conhecida, até o momento, a nossa po·
brcza cm cobre c chumbo para a auto-suficiência. Mas lambêm
conhecedores somos das grandes reservas que temos, de cassilerita
para o estanho, de bauxita para' o aluminio. O que o Governo está
procurando neste sentido? Neste ponto, socorremo-nos do teste·
munho do nobre Vicc·Lidcr da Oposição, que 1: uma das
preocupações maiores do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco·
nômico, desde o tempo cm que S. Ex• era seu Diretor de Planejamcn·
to - a dos chamados nilo-ferrosos. Se nós não dispomos de cobre
cm quantidade suficiente, o mesmo acontecendo com o chumbo,.
vamos procurar tornar o orçamerito cambial desse setor auto-
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suficiente c exportar aqueles produtos que tenhamos cm excesso,
para compensar, com suas divisas obtidas, aquelas necessárias pura
importação dos melais de que o Pais é deficiente.
Outro grande item que pesa na nossa balança, depois nos pcrmi·
tiremos dar a V, Ex•s os seus grandes números: papel c celulose. Os
projetas cm andamento no Pais, dentro de curto prazo, pe.rmitir-nos·
ão passar de imporl~dores a exportadores de celulose, matéria-prima
hoje de que tão carente é o mercado internacional.
Outro "item gargalo": a parte de fertilizantes fosfatados,
potássicos c nitratados. ~do conhecimento dos Srs. Senadores o que
o Governo tem procurado fazer para diminuir, c de muito, a nossa
importação, neste sctor. Descobertas felizes que hoje tivemos, princi·
palmcntc a de Patos de Minas, nas proximidades de Brasrlin, e no
nosso vizinho Estado de Goiás, nos mostram que estamos seguindo
o caminho certo quanto aos fosliltados. Sergipe socorrer-nos· ii tios
potdssicos.
Outro ponto de estrangulamento que se está tentando

O petróleo tem, para nós, brasileiros, como de resto pura os ou·
tros poises, uma importância imensa nos transportes c na pctroqufmi·
cu, menor ainda na geração clétrica c nu siderurgia, dado os seus
grandes ângulos de aplicação.
Quanto à parle dos automotorcs, 45% de todo o petróleo consumido neste Pais se destina ~ baseados estamos cm dados oficiais à transformaçilo cm gasolina para mover os vciculos que, por esta
imensa malha rodoviária, transitam neste Pais c uma pequena parte
de motores estacionários ainda à gasolina servidos.
Srs. Senadores, o que fnz o Governo a este respeito?
Nilo vamos aqui fazer suspense, mas, pelo menos, dar uma
lrunqOilidade àqueles que acreditam no Governo: sejam da Oposi.
ção, sejam da Situação, estejam cc~tos de que o Executivo federal
não poderia ficar de braços cruzados nntc este problema agónico,
qual seja o do aumento ininterrupto do preço do barril de petróleo.
Precisamos, então, tomando, nos dias de hoje, para base de
raciocínio, depois far-sc-ia o que nós chamamos a correção de consu·
mo pelos anos, um abastecimento de 865 mil barris. Para este consu·
mo de 865 mil barris corresponderia a produção brasileira estamos dando dados cm números c ordem de grandeza - de !85
mil, o que nos ofereceria uma diferença de 680 mil barris diários a se
importar.
Várias foram as frentes atacadas pelo Governo. Inicialmente,
vamos ao xisto, cuja solução mais próxima porque, ali: o fim do ano,
os Srs. receberão, aqui, a decisão final da Presidência da República
sobre o assunto.
O xisto betuminoso que temos, máxime o do Paraná, já foi,
depois desses anos todos de estudo pela PETROBRÁS, inclusive
com a criação de um processo próprio, o PETROSIX, jâ foi, repe·
timos, equacionado em seu aproveitamento. Inicialmente, não se po-

dia, por dcsfastio, querer produzir um barril de óleo derivado de
xisto betuminoso, que custasse à época 5 a 6 dólares, quando cstáva·
mos comprando, c cru do conhecimento de todos os Senhores: barril
de petróleo CIF a 3 dólares, 3 dólares c 40 centavos, depois passou
para 3 dólares c 80 centavos.
Entiiu, naturalrncntc, a ~ETROBRÁS tinha que fazer seus cslu·
dos, tinha 4ue trabalhar com toda decisão, O que pretende a
PETROBRÁS l'at.er a este respeito? Sabem os Senhores que o problc·
nut l'unuamentul não ê o problema da destilação, é o da mineração
do xisto 4uc tem que se caracterizar nu ordem de grandeza que já
l'uhunus, cumu u de urnu das grandes mincradoras deste País, isto é,
paru lwvcr n m;,íximo de economia c de rendil11cnto na cxplorUção

desta riquet.a de que .somos, graças a Deus, abundantemente
providos pela natureza, temos, para cada barril, de remover 8 c meio
metros cúbicos de terra, dos quais são retirados ordem de grande"'
de 2,2t ou 2,2t - que(; o dado que cu gostaria que os Srs. aqui lixas·
sem - toneladas de xisto que vai ser destilado, Pura tanto, podem
calcular os Srs. Senadores o que é uma produção pedida de lO mil
barris, que é valor da unidade módulo. Podemos anunciar aos Srs.
que as refinarias previstas compreendem 5 unidades módulos, dentro
de um pentágono, cada uma ocupando um vértice do mesmo, c
separadas, uma da outra, da ordem de grandeza de lO ,quilômetms,
para dar o máximo de aproveitamento. Com isto, lcr-se-ia, com
investimentos de ordem de grandeza equivalente a 100 milhões de
dólares, agora que terminaram os exames reais c conclusivos da
tecnologia da PETROBRÁS, cm todos os aspectos cconômicos c
comerciais pura exploração desse xisto, para cada valor desses
apresentado teríamos um conjunto de cinco módulos, podendo
produzir 50 mil barris diários.
Niio pensa o Brasil cm substituir o petróleo de poço pelo óleo de
xis tu, mas pensa em utilizar I00 a 200 mil bnrris diârios, viu extra. O
que rep.csentu isto, Srs? Mais do que n produção aluai que nós
tenlOS, O 4ue representa isso, Srs? A construção de refinarias que

sobrepujar: u pctroqufmicn, uRsunto em que nos deteremos mais

custurüo curo,· m:1s custurUo cruzeiros, porque não licarc:mos
dcrcndentcs de tecnologia nem de empréstimos cm dólar ou outra

tempo.

moeda forte.

-640Mais ai nua: o prognuna da fotossíntese já foi anunciado pelos
jornais. A<1uilo ntoo saiu da noite pura o dia, foi baseado em estudos
apresentados, paradoxahncnte, cm primeira mão, ao CNP pela
ASSO<.:IGÁS 'I'" é a Associuçiio dos Distribuidores de Gás
liquefeito, trabalho que apreciava o pr~blema no Estado dÓ Silo
Paulo, i1 h;.1sc i.Jc um aumento du l\reu cultivada de cana·de·açúcur. O
<.:N I' ntoo licou nesta opção, uchou que a fotossíntese poderia dar,
nilo unu1 solução, como diz, substitutiva, mas como sempre aqui
l'risun1us:· solução comph:mentar.
E, enti1o, os estudos foram feitos inicialmente, no·CTA, em Silo
Jusé Jus Campos, dessa possibilidade de elevar a percentagem da
utili"'~too da mistura álcool-gasolina até vinte e cinco por cento. E
eles furam conclusivos: o problema seria a criação de destilarias
i.IUhinlllnas c u incentivo pum us destilarias existentes - que seriam
produtoras alternativas de açúcar- também apoiarem o problema.
Sabem os Senhores que, via de regra, pode-se extrair, indo à
cnnu noventa quilos de açúcar, doze quilos de álcool ou zero quilo de
açúcar e aproximadamente sessenta e cinco quilos de álcool. Seria
esse o problema; e u PETROBRÁS, - avançando ainda mais essa
informação aos Senhores Senadores - já se dispôs a comprar o
álcool que o IAA tivesse disponível, pago aos fornecedores nela
quantia que corrc.;pondesse (60 litros de álcool+ 44,~8 de açúcar) e
isso já citamos em ocasião anterior- isto é, ao preço equivalente do
açúcar que produziriam. Óbvio, ninguém iria construir uma destilaria autónoma pura produzir álcool, se, utilizando aquela mesma
matéria-prima, pudesse obter açúcar a que venderia a um preço bem
'mais alto. Mas isto já foi objcto ati: de comunicação que fizemos a
esta Casa.
Mais ainda, passamos, então, a cx.aminar a entrada do álcool na
química. Então a base da petroquímica, aquilo que mais exige aqui
dos recursos do petróleo que nós importamos, é o etileno. Foi
estudado e o está sendo a utilização do etileno produzido à base ou
oriundo do álcool.
Mas, deixamos aqui bem certo também, que aquele prazo
edguo dado de trinta dias à Comissão nomeada pelo Senhor Presi·
dente da República, após aprovação do projeto.pdo CDE, não significa que em trinta dias esses homens fossem descobrir a pólvora. Eles
e<uminurilo estudos feitos hã mais de ano, e vão justamente campa·
tibilizá·los, compará-los e submetê-los à mais alta autoridade do
País, pura verificar se se retira o álcool da cana, da mandioca, do
milho ou de todos reunidos em associação 'agrícola dessas cu11uras,
ou em culturas separadas.
Mais ainda, Sr. Presidente: nilo ficou só ~isso a preocupação
governamental.
O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (AR.ENA- Ceará)- Pois não.
. O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- Não acredito que
V, Ex• esteja respondendo ao meu discurso,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Estamos
esclarecendo uo Plenário que o Governo não ficou de bruços cru·
'zudos, como pod"tia parecer. Não estamos lhe responde~do. V. Ex•
não disse isto, nem afirmou nada contrário ao que aqui expomos.
O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhio) - V. Ex• hl1 de
compreender, como homem inteligente que é, um homem capaz, um
grunde Líder que temos tido aqui nu Bancada e evidentemente nilo
precisúriu, pura dizer o que o Governo tem feito e cu absolutamente
não desconheço ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Tem feito
não, vem ruzendo,
O Si. José Sarney (ARENA - Morunhilo) - Nfio precisaria
baseur-sc no discurso que pronunciei hoje nesta Cusu. Ao contrário,
pelo que estou ouvindo, V. Ex• estú inteiramente de ucordo de que o

ponto de estrangulamento do desenvolvimento brasileiro está nn
balança de pagamento, e nu balança de pagamento está localizado
fundamentalmente no setor petróleo. V, Ex• está dizendo justamente aquilo que tive oportunidade de dizer, o Brasil é um País de
grandes perspectivas no setor energético, de grande recurso hidráuli·
co, que o Governo brasileiro tem mobilizado, respectiva extraordi·
náriu, nu áieu nuclear, antecipada pelo acordo atómico, álcool, xisto.
Enfim, temos tomado todas as decisões que podemos tomar, mas, as
decisões que hoje tomamos internamente nilo resolvem todos os problemas, porque alguns deles escapam nossa área. O que podíamos
fazer, fizemos; mas não somos senhores do mundo. Não há nenhuma
censura uo Governo Brasileiro.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Eminente
Senador, achamos que V. Ex• se distraiu um pouquinho. Na expo·
sição que estamos fazendo aqui, mostramos justamente que o Gover·
no, mais do que se possa pensar, está preocupado com o problema
dos ga'rgulos e frisamos que nilo era só do petróleo, tão percutido por
V. Ex• Mostramos- c infelizmente não estávamos com o relatório
à mão, socorremo-nos da memória - os números e os diferentes
pontos de estrangulamento da nossa balança comercial. No fim de
tudo, chegamos à petroquímica, isto é, o petróleo e os seus produtos
e mostramos como o Governo, sentindo realmente a gravidade da situação, procura, ao lado das atividndes sempre aceleradas da
PETROBRÁS- e isso dai é de justiça fazer- procura não substitutos - repetimos - mas medidas complementares que possam di·
minuir. desafogar essa balança comercial quanto a este item. Mostramos a a,ão governamental em outros selares c agora no selar pe·
troquímíco, no petróleo e seus derivados, isto que, talvez não com.
a eloqUência, ,por todos nós conhecida, de V, Ex.•, mas dentro da
convicção de quem está acompanhando esses passos governamentais
e de nossa fé em que esses diferentes passos do Governo Federal frutificarão e darão um desafogo bem grande, é isto que procuraremos
provar daqui a pouco, se até lá chegarmos. De maneira nenhuma,
procuramos aqui contraditar a afirmativa de V. Ex• de que estamos
diante de um problema grave. Estamos mesmo e somos os primeiros
u4ui u rcconh~cê-lo.
Há quatro ou cinco dias atrás, enfatizando o fato quando demos
cophecimento à Casa da medida do Governo na criação daquele grupo de estudos, com prazo de trinta dias, para opinar sobre o álcool e
u sua mistura com a gasolina para diminuição do consumo dessa, dis·
semos aqui, claramente isso. Apenas não estamos entrando, desta
vez, em tantos detalhe• porque, conforme afirmamos, estamos nos
socorrendo só da cabeça.

e

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Que é
muito boa.
O Sr. José Sarney (ARENA- Maranhio)- Que é excc!cnle..
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Bondade
de V, Ex•s
.Sr. Presidente, u preocupação deste Governo é tilo grande, nu
parte da petroquímica, que, hosanas sejam dadas- lamentavelmente o representante do Rio Grande do Sul, Senador Paulo Brossurd,
não está presente, mas está o Senador Otair Becker de Santa Catari·
nu- a determinação, o impulso já foi dado pela chamada de técni·
cos alemães que foram depor na CRM, no Rio Grande do Sul, depois u Santa Catarina, pura gaseificação do carvilo;justamente o carvão de baixa qualidade, o curvilo que tem grande quantidade de cinzas, o curvilo nilo nobre, com o aproveitamento deste para obtenção
deamôniu, de uréia e, numa outra etapa, da pr6pría gasolina.
A Alemanha se fez representur,justamente por um dos rcsn~nsá
veis pela maautcn,ão de sua capacidade de mobilidade durante u li
Grande Guerra. Precisamos repetir pura os Senhores Senadores que
pruticamentc metade da maquinaria alemã du li Grande Guerra foi
' muviuu por gasolina retirada dos carvões pobres e o responsâvcl por
isso fui justamente o Professor Reerins ugoru, pelo Brasil convidado,
S. S• levou us umostrus do carvilo de Santa Cuturinu e do curvilo do

-tí41Rio Grande do Sul. Agora dirilo: está tudo muito bonito: mas e o
tempo'! Srs. ~cnudorcs, quanto tempo levaria - sem entrarmos na
discusstw llo probh.:rnn, pois aqui estamos upc:nas querendo mostrar
o que o Governo brusilciro tem procurado realizar- quanto tempo
lcvariu, por m:aso, uma Companhia Lh:ssus se lhe déssemos o Contratu pura cx.trair'!

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) - Muito
bem!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Vamos agir
sem paixões, mas com números.
Sr. Presidente, muis umu vez, vamo·nos desc'Jipur perante
V. Ex•. porque primamos sempre, neste plenário, cm trazer dados
onciuis. Há pouco demos uma prova disto, quando o nobre Lldcr dú
Oposição faluvu sobre o PIS c o PASEP c protestamos contra
S. Ex•. para rcferir·sc'u dados oõciuis, paru dar os esclarecimentos
ncccssúrios, oficiais, e não os nossOs.
Sr. Presidente, nüo podíamos calar neste momento, porque o
silêncio significariu n aquiescência do Governo ou pelo menos a
suposiçüo de que nfto estivesse fazendo o máximo para enfrentar a
problemática de todos os itens da bulunçu comercial. Não deveria falar balança de pagamento, porque aí iríamos nos estender pelo resto
da tarde sobre os serviços. Mas desde que obtenhamos um relativo
equilíbrio na balança comercial, 'acreditamos que a nobre Oposiçiio
jít concorda conosco que i: meio caminho andado.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas) - V. Ex• permite
um aparte, nobre Senador?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Pois niio.
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O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - Alagoas)- Nobre Senador
Virgílio Távora, ninguém neste plenário, nem hoje, nem ontem, nem
cm tempo algum, pelo menos desde que sou Senador; ninguém jamais disse que o Governo nüo está fazendo ingentes esforços paru tirar o Pais do· embaraço da carência de energia. Ningui:m o disse c
muito menos o Senador José Surney. O Senador murunhense upcnus
manifestou suu uprcc:nsão diante do crescente endividamento. doBrasil c do csvuziumcnto das nossas reservas, enlim, diunte das di ficuldadcs financeiras lJUC se uvolumam cada vez mais. E, parece-me, o prôpriu J>rcsidente Uciscl compartilha dessas apreensões, porque Suu
Excelência agora, cm Recife - Segundo O Estado de S. Paulo, de
ontem,- disse textualmente que o Pais tem um acentuado deficit de
rc~ursus limmcclms paru a cxc:cuçào de grandes obras públicas e
que cm vistu disso terão que ser estabelccidus prioridades para
cquacillllllll~cntl~ ~los problt:mus mais urSt:nlt:s''. Sua Ex~elênciu
uqui. de certo, ao fazer esta declaraçao está penS<mdo nos tmcnsos
compromissos que o Brasil assumiu com o Paraguai, pura fazer
ITAIPU: com a Siderurgia N:1cionul, pura construir a ferrovia do
aço: puru concretizar Carnjás: para fazer Tucurui: pura terminar a
Trunsumuzõnicu: compromissos com os pólos qut: ele mesmo criou:
I'OI.ONOIWESTE, POLOCENTRO, POLAMAZONIA c os
compromissos crescentes de bilhões e bilhões de dólares com a
importnçuo de petróleo estrangeiro. Estas süo ns nossas apreensões, e
minhas cm particular, expressas aqui desde muito tempo. V. Ex•. nobre Senador Virgílio Távora, há pouco perguntou: c o tempo'/ Purcceu-mc se referindo ao tempo necessário ao êxito de companhius
que, por ucaso, viessem aqui prospi:ctar petróleo, sob a forma de
cont;utos de riscos ou contrutos de serviços. E o tempo~ Eu diria u
V. Ex•, nuo respondendo, porque profeta não sou, que a mim parece, que segundo n lei dns probabilidades, quanto mais se prospectar
petróleo - pclu PETROBRÁS ou por companhias privudns, nacionui~ ou ..:.~trungctras, muis possibilidudcs teremos de, em menor tempu, n'us turmtrmos uuto·sulicicntcs. Acho isto ubsolutümente
indc~túcnlivcl, tuntu liLU.: o México c u Argentina, que prospectam
muito nwis lJUI.! u Brusil -:- cxcmplili~.:undo com nações do mesmo
peso llllC a nn~sa - tCm muito melhores rcsultudos. Este o upurte
tJU~.: trum:u illJUÍ p:mt ni\o ~.:xccdcr os dois minutos regimentais.
Muituohrigmluu V. Ex•

O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA-Ceará)- Estã u nos
purcccr, nobre Scnudor Luiz Cavulcuntc, que talvez nilo tenhamos sido muito felizes no expressar, porque ouvimos V. Ex• c do nobre
Senador José Surncy referirem-se u algo que uchumos não ser o que
percutimos. Em outrns pnlavrus, estamos mostrando prlmeiram'cnlc
que, dentro du atuul sistemãticu do modelo brasileiro, uma condicionante maior pura nosso desenvolvimento, está na nossa btllaoça
~e pugumentos ou com muis nitidez nu balança comcrciul. Dentro
disso, procuramos apreciar t'S diferentes gargulos dos quuis te·
mos números aproximados - como dissemos, não temos cérebro
cletrônico - c o pronunciamento de hoje da Liderunçu cru sobre
coisu completumentc diferente. Mas não podíamos, ante u gruvidude
du situaçüo, c u atuulidadc do problema que somos os primeiros u
reconhecer, ncur calados, sem mostrar os delineamentos gerais du crise, segundo o que o Governo dela pensa c as providências que
procuru tomar nos diferentes sctores, Chamamos a atençüo dos Srs.
pura o ruto de qu~ cm todas as providências tomadas no setor, até as
últimus, o Governo tem se oposto ao racionamento, que alguns dos
eminentes Pares nossos du Oposiçüo propugnum. Todas essas
providências viio demandar tempo, que nüo serã muito superior :,t
este d~ companhias que viessem para cá, se, instalassem, rassem
·procurar petróleo, cm regiões outras que não aquelas em que u
PETROBRÃS está operando. Nós nos recordamos mesmo que,
puru Guroupu e pura u Umburunu serem exploradas, o Senhor Presidente du República, com u sua autoridade, decidiu que a
PETROBRÁS iriu utilizar o sistema que clu chumu de' extruçiio provisória, cm que nüo utiliza o máximo de possunçu do campo em
qucst~o. mus uma purte, tudo procurundo pôr. no muis breVe tem pó
possível. cm runcionumento aqudcs cumpos. E descoberto que seja
por uma dessas companhias, um campo, digamos em l'ernumbuco.
Da descoberta deste. campo, normalmente, à sua utilizuçiio, süo cinco ou seis anos. Poder-se-ia fazer umu cxploruçüo provisória - veju
bem - depois de descoberto. o campo. Hú quanto tempo u
PETROBRÃS procura na plataforma continental? Depois. de todo
esse tempo, elu descobriu determinadas regiões, onde a probabi·
lidado ê maior c, dentro dessa probabilidade, está investindo e muito.
Agoru mesmo, o Sr. Presidente desta Companhia, em Paris, fez contrulo!'i - esse sim - pura a aquisição de equip~mentos que permitissc:m lhe dur m~Lior flexibilidade c:, uo mesmo tempo, nutior
capacidade de extraçào d~ petróleo. Gosturiumos de dizer: aqui, o
nosso discurso não é nem uma contradita, porque isso ui sc:ria ''chover no molhudo", E.x;,tto?
O eminente Senador por Alugous sube que nossa opinião é
completamente diferente du de S. Ex• Respeitamos o seu· ponto de
vista, m;.ts u noss~1 próprht eu do Governo, são ubsolutumentc contra
a quebra do monopólio, total ou parcialmente. Quanto ao discurso
do Senador Josi: Surney, nós o tomamos como· umu contribuiçüo,
não só pela forma, como pelo conteúdo. Julgamo-nos nu obrigaçüo
de dizer justamente que o que foi feito, o que está equucionudo, nus
linhas genLis, puru cnrrc:nturmos umu eventualidade como cssu, nos
mnis dircrcntcs sctores, dos quais- wumos repetir """':' o petróleo é
apenas um dos pontos de estrangulamento, o segundo, porque: o
maior- ugoru cstumos com o livro c podc:mos dur o número exuto
-:- é o item "Mítquinns c Equipamento", Exuto~ Bem superior,
importamos no ano.pitSsado (FOB) máquinas c equipamento: três bi·
lhõcs cento c sete milhões, cnquunto que "petróleo c derivados"
(FOB): u'uis bilh~cs setecentos c cinqUenta c nove c mciu milhões. A
isso, ucrcsccntur os s~rviços corrcspondcntc:s à purtc que toca à
bundt:iru cstrungciru.
O Sr. Luiz Cavulcuntc (ARENA-Aiugous)- Permite V. Ex•?
(Assentimento do orador.) - A propósito du decluruçuo que fez
V. E•• de que u PETROBRÃS tcriu firmado contratos de
fornecimento de equipamcntós, nu França, ela í: de todo vcrdudeiru.
E V. E.x• nilo diz senão u vcrdudc. Mus isso, de certo modo, é umn
formu eufémica de dizer'" coisus, porque o que u PETROBRÁS fez,
de fulo, foi um pedido de empréstimo. Dizer que firmou contratos
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Mas não é o caso aqui. Fez contratos, mediante um empréstimo,
quer dizer, mcdinntc a clcvnçào do endividamento do País, ou scju,
mcdhmtc o ucréscimo dns aprccnsõcN do Sccrctário~Gcrul do
Ministério da Fazenda que, conforme citação do Senador José Sar·
ney, cst{l profundamente apreensivo com as dimensões da dívida
externa brasilciru.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - A
apreensão, eminente Senador, niío é só do Dr. Freire, não. A
aprecnsf10 é de todo o brasileiro .que se interessa pelos problemas

nmiorcs de sua Pí1triu.
Aqui, foi mostrado e, na ocasião outra que tivermos, com dados
complementares- V. Ex• vê que estamos dundo.um esclarecimento
rí1pido uo Plcnúrio -

sobre o que o Governo pensa c está pro-

curando fazer, cm torno de petróleo, V. Ex• vai ver que, na confcrên ..
da do Presidente da PETROBRÁS, aqui na Casa, a qual infelizmen·
te V. Ex• não esteve _presente, ele foi cluríssimo cm dizer, se há um
sctor pura o qual não existe o menor problema cm mutéria de empréstimo de finunciamc"nto, é justamente neste sctor petrolífero. A
PETROBRÃS nioo tem utilizado, senão uma parte mínima, de linhas
de créditos, que são postos à sua disposição. Se há uma companhia
que tem sido absolutamente segura cm contrair empréstimos, por
mnis atrativos que sejam postos nus condições a ela aprcscntnda, é
justamente a PETROBRÃS. E se ela o fez agora, nobre Senador,
justamente cm conson:incia com essa politica geral do Governo,
políticn que, V. Ex• sabe, cstll baseada- c acreditamos quc o mais
empedernido opositor do Senhor Presidente da República não lhe
ncgur{J esse mérito - num realismo muito pragmático, deseja, nu
medida do possível, equilibrar essa balança comercial o mais breve
possível, sem seguir aquele exemplo dos países altamente desenvolvidos, que o fizeram à custa da parada do seu desenvolvimento, do
desemprego cm massa, de medidas coercitivas, como tivemos nós,
por parte de moções do MCE c da própria América do Norte.
Emm essas, Sr. Presidente, as explicações que gostnríumos de
dnr, cm nomc do Governo, c que, estamos certos, calarão no espírito
de todos os Senhores Senadores. O Governo está pronto a discutir
este nssunto, assunto que rcpresenta, levantado pelo eminente Scnudor José Surney ...
O Sr. Lulz Ca1alcante (ARENA- Alagoas)- Permite V. Ex•
um apurtt:?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- ... - um
momento, já concedercmos o aparte - no seu globul, o interesse
mllximo do Pais. Estamos diunte de uma conjuntura mundiul, com
irreversibilidade de conduta, por parte dos países produtores de
petróh:o. Temas que nos adaptar u esta contingência, não temos a
menor dúvidu. Mas, u linha de toçilo seguida pelo Governo cm nosso
Pnís responde uos nnscios gerais, porque, com pcquenus n:tilicuções
que se possa fuzcr, com criticas mais ubalizadus, ou menos ubalizudus, que sofra quanto tl maior restrição do uso du gusolinu, não
temos u menor dúvidu recebe o apluuso da quuse unanimidnde do
povo brusileiro,
Com muito prazer, ouvimos V. Ex•
O Sr. Lull Cuvulcante (ARENA - Alagoas)- A propósito du
referência de V. Ex• uo realismo prugmútico, no que tungc l1 políticu
do petróleo, fHirccc-mc que o nosso Governo não pratica u política
do reulismo prugmático.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Ceará)- Excclênciu,
conhecemo-nos desde os buncos escolares e todos os dois respeitam
no outro suas convicções. Esta, n convicção de V. E)(' Acrcditnmos
que é a nossn cu da nmioriu do Scm1do- ousurlamos dizer, muioria
du Ctimaru c do povo brusilero, não é bem esta.
O Sr, Luiz Cu~ulcunto (ARENA ·- Alugons)- Duvido muito
que a nuiloria da Scnudo esteja de ucordo com u tese que V. Ex•
defende. Tenho motivos muito sérios pura, j{l agora, ulirmar que

1wssus colegas, cm suu maioria, se inclin·~,;, ·por ·u.mu fórmula que
permitu o aprcss:unento do petróleo brasileiro, scju ola qua,l for. Hú
nmii\Ci!S, é wrdm.lc, como rm posição do Senhor Jurbus Passarinho,
·que sô admite os contratos de risco desde que lwja pÚgamcnto
apenas cm dinheiro. Eu, muito muis rudicul do que S. Ex•, udmito os
contrutos de risco mesma pagando-se cm petróleo, Entre nossas duas
posições estio a quase totalidade desta Casa, inclusive- permita-me
dizé-lo ilustre Líder, Senador Roberto Saturnino- eminentes vultos
da Oposição,

OsSrs. Roberto Saturnlno (MDB - Rio de Janeiro) c Otair
Becker (ARENA- Santa Catarina)- Permite V. Ex• um apurtc'?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - Ceará) - Vamos,
seguir ordem cronológica, que vamos bem. O eminente Líder da
Oposição pediu aparte antes c, depois, V. Ex• Senador Otuir Beckcr.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - Rio de Janeiro)- Citado
pelo ilustre Senador Luiz Cavalcante, devo repetir o que já tenho di·
to neste plcnúrio c cm entrevistas c t•m artigos em vários jornais da
nossa Imprensa: que me coloco- e creio ser esta, embora nUa possa
afirmar, uma posição do nosso Purtido - numa posição inteira·
mente coincidente, c posso cnfutizur este advérbio "'inteiramente",
com a posição cxtcrnadn aqui pelo Senador Jarbas Passarinho,
admitindo o contrato de risco, desde que o pagamento não seja cm
petróleo, desde que não se aplique cm áreas onde não haveriu risco.
Realmente, contratos de risco cm {m:ns onde não haja risco, c com
pagamento cm dinheiro. Algo semelhante uo que propugnou, hoje, o
Senador José Sarney, contratos de serviço com prêmio de produtiví·
dude, o que vem a ser, mais ou menos, a mesma coisa. Com isso,
creio cxtcrnur o pensamento da Oposição, com o qual esturiumos
inteirumcntc de ucordo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA Concedemos o aparte ao nobre Senador Otuir Becker.

Ceará) -

O Sr. Otair Becker (ARENA-Santa Catarina) - Eminente
Semodor. Virgílio Távora, ê hoje um dia de festa pura esta Casa,
sobretudo para o eminente Senador Luiz Cavalcante, pois que veri·
ficamos que a imaginação criadora, realmente, rcgistr:u progressos
cxtruordjnúrios. Com que prazer ouvi o Senador Jurbas Passarinho
dur uma possível equação para esse grande problema, já que oferecer
BS nossas reservas como garantia, para que possamos obter financiamentos, pum dirmmizar u perfuração, é um dos pontos de vist"a que
'wmhém defendo, como empresúrio, tendo em vistn que o Senador
Virgílio Távora acaba de afirmar que hú disponibilidade de dinheiro
io PETROBRÁS.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Ceará)- Repetimos
ipsis littcris, verbo ad vcrbum, o que oficiulmente a esta Cusa
afirmado foi pelo General Arakcn de Oliveira, mui digno Presidente
da PETROBRÃS.
O Sr. Otalr Becker (ARENA-Santa Cutarlna)- Mas é preciso
que se enfatize, eminente Líder, que naturalmente u PETROBRÁS
tem tlmu cupucidudc de cndividumcnto. Então, neste caso, precisamos, realmente, buscur ulgo que d'=, acimn du suu possibilidudc de en ..
dividt1mcnto, us gumntius pura obtermos o que preconizumos nesta
Cusu. Humildemente, como discípulo e seguidor do eminente
Senador Luiz Cuvulcuntc, desejamos- c hoje, como disse c repito,
cum1nuitu alegria verificamos que outros compurtilhnrn do desejo umu dinami1.uçf1o du perfuração de poços cm nosso Pais, obvia ..
mente sem u queimo do monopólio, pois que o petróleo é nosso.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-Cenrá) - Sr,
Presidente, ccssudos os apnrtcs, podemos dnr por concluídu u nossn
intervenção, resumindo-a:
I. O Governo cstú consciente du gruvidude du crise que se
uhutcu, não só. sobre o Pufs. mus sobre todu u economia mundiul,
múximc u m:idcnt~1l.

-6431. .Examinou os gurgalos paru seu d~:scnvolvimento, ~: que se
princirwlmcntc na halanç~t comercial rcft:rente a importação
no~ ill:ns que ntds citúvamos. Procuru atacú-lo~. t:, no C3!'10 du
I'H'ROQUIMICA, soja pura os produtos dcrivudüs do P"tróloo
ltUC puru ela servem dt: mntériu-primu, hcju para aqueles qu~:, d_elc
dcrivadt1S, Sl: transformum cm energia, como a gasolina, procurou
dar a solução mais ad~:quudu. Não dormiu, nüo foi omissl) c. ao mesmo tem r~) .:.... issO t:·h"'õm frisar- deu toda u força, todos os recursos
noccssúri<>s quo a PETROBRÃS pediu ao Governo, puru que fosse
intcnsilicada :1 c.\plor:Jçtlo.
As tcsr.:s aqui colo~~u.l:J., cm dcbntc, poderíamos apenas dizer: o
Govcrnll, dl.!ntrtl da(]Ui\ll que consideru como de sua obrigo1çào,
cumpre a Lei c a Corlstituiciio. A Lei n9 2.004, no seu artigo 19, e a
C<>nSlituiç:io, no seu urt. 169. (Muito bem! Palmas.)

~ituum

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçahes) - Concedo u pulavr<l uo nobrl! Senador José Lindoso.
O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA - Amazonas. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores:
D~o:st:jll ocupur-mc, hoje, do sistema bipartidúrio brasileiro cm
:>~t.:Lis ~tSJ"H:L:tos nHtis polêmicos, quais sejam o da nc:cessidade de ele se'r
fllhU!<~tcdUo c, neste sentido, também da necessidade da sobrevivéndu do instituln da sublcgcnda.
lntcrc.::ssw.los nest·a Ctreu de estudo, temos notado certa
insbtCndu mts criticas rclutivamente à manutenção do esquema
hipartidúriu c dojú referido instituto du sublegendu.
Po<.lcmos enumerar. concretamente, alsumas iniciativas de
Scnadnrcs, ohjetivando u climinução da sublegenda, ulém dos
notórios pronunciumcntos para rormacào de novos partidÓs.
Em IYl I, o Scnudor Nelson Carneiro propunha fosse alterada a
Lei "'' 5.45.1. de junho de I96M, obviumente para eliminur a
;uhlcgcndu. Em 1972, o Scnudor Frunco Montara tomavu idêntica
pusi~;fm. Jú >tgom. cn1 1975, enumera-se iniciativa do Senador pelo
l'sladu du Cc:1ri1, Muuro Bcnevidcs, que, em projeto de lei, propõe
"'·ugadu scju u Lei n• 5.453, de junho de 1968, que instituiu o.
sistema de subh:gcnda p~trtidúria. Na Câmara dos Deputados,
inúmcrL>S s:'tú L>S projetas c pronunciamentos eloqUentes. mas sem
i'umhtmcnt:u;fto histórh:u profundo, feitos visando à eliminaçüo
d:u.\uclc institutu.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- Ceará)- Permite V, Ex• um
i.lfHirlc'!
O SR. JOS~ . LINDOSO (ARENA - Amazonas) hopra 4uc otu;o V. Ex•

~ com

O Sr. Mauro Benevides (MDB- Ceará)- Nobre Senador José
Linc.loso, rculrn~ntc:, ao iniciar·s~ a presente legislatura, tive oportuni·
d:tdc de upr~:scntur duaS proposições relacionadas com a estrutura
rartidilria do l'uis: 11 primciru, propondo a extinção du sublegendu; e
a segunda, pro~urundo, iguulmente, eliminar u vinculação do voto
nus eleições proporcionais. Nuturulmente aguardo que as Comissões
Técnic:ts c01npctcntes se pronunciem em torno desses dois projetas
de minhu :IUlori:~. NQ que tange à sublegcndu -acredito que V. Ex•
vui l'ocaliwr muis cspccific:~mente este aspecto - na ampla justifil.!utiv:.l 4uc apresc:ntei no meu projeto procurei demonstrar que,
imcdi~1t~amcntc otpós a extinçUo dos partidos poUÜcos, quando
c.1isti:un tro/.c ugremiuções nu vida purtidúria do País, naquele
momento tulvc/. se justificasse u figura du sublegenda, mas,
dc~..:orridllS oito :.mos dessa extinção, no meu entender a sublcgcndn
rli'ill tinha, corno não tem, mais ruzilo de ser. Dai por que estou
postulando, utruvi:s de meu projeto, a suprc:ssiio dessa figura na
Jcgislaçiw eleitoral brasileira. Aguurdurei o curso do prollllllci:unculo de V. Ex•, quando- quem sabe?- voltarei a aparleúlu. u fim c.l!i! que se csclart:çum, rculmt:ntc, nossas posições- u de V.
b• c a minha- 0111lorno du sublegendu.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agradeço
o upartc c.l~: V. E~'

O problcmu du sublegendu, nu colocução que pretendemos
falcr, r~:rrcscnVI solução com vista ao sistema bipartidário brasilei·
ro, respondendo as exigéncius de natureza sociológica c bnscudo no
aconselhamento da expcriénciu du Históriu Politica.
Sabemos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que foi depois du I
Gucrm Muudiul que se erigiram, em categoriu de Direito Constitucional, os partidos políticos,
Mirkinc·Guetzévitch, em estudo bastante 0bjetivo, analisou que
esse fenómeno foi iniciado quando das preocupações de parte dos
doutrinudores com a udoção do voto proporcionul, para depois,
clurumcntc, textos das Constituições européias versarem princípios
disciplinadores du matéria purtidária, du existência dos partidos
roliticos,
r\o lado desse registro, hú de se assinalar que o sério esforço na
evolução dos partidos no Brasil se circunscreveu - depois da
l'roclanwçuo du Rcpúblicu, époc~em que houve a fragmentação dos
grund'> pmtidos do Império cu formação dos purtidos estaduais,o grundo esforço foi o·du formução dos chumudos partidos nacionais.
Esses purtidos nuoionais surgirum por vohu de 1945, com a Lei
Ag:~mcnnon Mugulhães, que, incorporando ao nosso Direito
Positivo princípios norteudores pura formução de partidos
nacionuis. projetaria :t matéria para o campo do Direito Constitucional, ligur~tndo u mi:sma, conseqUentemente, na Constituição de
)946.
Nós, 4uc poderiumos murcur no tempo, para racionalizar o
roteiro de nosso urgumento em torno deste tema, a década de 30,
como inicio da formulação e da modernização do sistema partidário,
diríamos melhor, talvez du rucionulizução da ação política no Brasil,
v~1mos constal~tr - c neste ponto contamos com o depoimento de
Thomas Skidmorc, esse estudioso americano .que enriquece a
bihliogralía brusileiru c que se tem debruçudo na análise dos nossos
1\ltos politicos. da nossa dinámicu politica- que, só na década de
JO, se vcrilícavam no Brusil duns correntes políticas com âmbito
nucion:li: o lntcgrulismo c o Comunismo. O Integralismo e a Aliunça
Nucionul Libcrtudoru constituí rum o ensuio inicial de colocação da
problc:mútica nacion:.~l atravt:s dos partidos, o que só iria concretizarse dentro de uma linha democrática, através da Lei Àgamennon
Magulhr,cs c da Constituiçlio de 1946, como já nos referimos.
Natur:limentc que, formudos os punidos políticos, iríamos,
cn l'rentar todas as vicissitudes dos chumudos partidos regionais, que
se multiplicuvam no País. em torno de personalidades fortes, na
defesa de grupos, freqUentemente de origem oligurca.
Entendo válida pura .u História e paru renexão, a MesaRedonda rculizadu, cm 1956, pelo Instituto de Direitos Públicos e
Ciências Polílicas da Fundação Getúlio· Vàrgas, sobre sistemas
eleitorais c partidos políticos. Já u essu época, linhumos vivido a
primeira expcri~ncia, diríamos u primeira década de existência dos
partidos 1H1cionuis, c us liderunçus se haviam fragmentado em Jegcn,
das ditas nucionuis, sem densidude política de tal modo que innuram
na cstubilidude do regime, perturbavam a administração pública e
possibilitavam, nos episódios eleitorais, composições por vezes
csdrúxulas c que não se agasulhuvum comodamente no mundo ético.
Por isso mc:smo, àquela época, políticos notáveis c estudiosos
puseram-se u indagar como corrigir a fragmentação partidária, que
implicava 11:1 instabilidade do regime, e nus dinculdudcs da
udministruçLIO pUblica. E foi desse período que recolhemos os mais
signilicativos depoimen~os sobre a importância de se estru~urnrcm os
purtidos políticos, do modo que se evitasse crescessem desordenadamente novas c frúgcis legendas, perturbudoras da utividude e da
dinümica ordenuda da vida política nacional.
Vejo, uqui, cm Afonso Arinos de Melo Franco, na sua monogrulía "História c Tcori:~ dos Partidos Políticos no Brasil", u seguinte
obscrvuçào:
.
"Outru tcndcndu marcante, que transpareceu dos debutes •.• ,"
Ele se refere aos debutes cm torno da Lei Orgânica dos Purtidos
l'olhicos, quundo Eduardo Duvivicr uprcsenturu projeto dcfcndendc
u critu;iio de purtic.los rnunicioais c cstuduuis. Continua o ensafsta:

-644"h1i :1 di! se l'ortalcc~:r, por 111cio du lei, u estrutura dus
organit:l~tH:S panílfúrins, rcdU/.ÍildO tiO mínimo US 11UtU1lÇÕCS,
\'is~·,c~ c prolil'cn1~f1o lil>s rurtidos, fenômeno nutural num
mdo políLktl co111n o nosso, cn1 que as forças divisionistus
d:1s pal\lic.o. c inll.:r.csscs pessoais :.lluum com mais vigor do
\l\1\! 'o\!'i rm~>IS 1\llÍ\i...:;u.\()f<\~ Uus doutrinas, opiniões e
progrumns cumuns.··
l 1rlHiscguc n rr.:f~:ridn tr:Jtildisl:l:

"As mcdid:1s rrcv\stt\S cm favor do \'ortah:cimento dos
l':trtidns s;"w: u qw: exige número elevado de udcrcnles puru a
""' l'und"'""· "'!'" dcdHra" inclcgibilidudc por certo tempo
U\J~ nlifilillltcs lJUC f'011tarcm 01os compromissos regularmente
assumi1.h1:; p01m cnn} o p&~rliUo c, fim1\mentc, a que estabelece
o pl'indpio da suhlcgcnda como válvula de scgurunça panl as
divcrg~ndas int...:rm1s cup~1zcs de evitar crises de muior
signil'icm;fl~l ...

C,liH:Iun u citm;ilu de Afonso A ri nos, pura colhê .. )a, como uma
liçi111 cm''"" se inspirou a Revolução de Março de 64, no objcrivo de
dis!.!iplínar a v1da partiditria, ordcnundo~u.
Sr. Prr.::sid~ntc, Srs. St:nudorcs, a Mesa .. Redonda de que: nos
ncuJlamos teve como Rcl<ltor o eminente Burbosa Lima Sobrinho. O
estudo lJUc clHhuruu nu hnsc dos depoimentos ainda representa, nor
nu~sns dius.lit.;;"tn vivu sohrc u qucstiio partidlíriu brasileira.
Di1.11 eminente Barbosa Limu Sobrinho:
"() sislenHI hip<~rtidt1rio concorre paru definir melhor as
rcsponsnhilidm.h:s políticas do grupo vitorioso, facilitu a
1:m:1:1 :tdn~tiNtn:tiva com ;:t presença de maiorias pariu~
mcntu rcs ~ólidus c cst:íveis."
11 sublcgcnda, experiência vividu no Uruguai desde 1925, foi
aprcs~:~llada C<ll110 idéia a ser trubulhuda pelos políticos brusilciros,
numa rormulaç1io adequada, por Raul Pillu, quando daquela Mesa·
Rcd(md:t, nos debates conscqOcntcs u essa discussão em torno da
l'llrmuhu;fw c l!struturacõo dos partidos nacionais. E a Revoluc;ão de
Março de 64, ao acolher o bipurtidurismo, admitindo um
bipartidurismo ni1o totulmcntc fechado, com a possibilidade,
rm·tanhl, da J'ormaçfto de novos partidos, se a opinião pública, de
mudo dl!cisívu, entendesse f~rrná-los, recolhia, do pensamento brnsi·
lciro nwb; limpido,mnis ultO, as lições muis oportunas na modernizuç;H., d:1 vld:t hip:~rtid(lri;l hru;ilcira.
(!preciso, por conseguinte, que se sublinhe que o sistema. vigente """ nuscou de umu imrrovisução artificial. Foi resposta a mstanlcs. c inteligente~ colocaçõCs das lideranças politicas brasileiras, no
doscjo do ordcnur osolucionur o problema purtidário.
.
Frcqllontcmcntc se hú lançado u ideiu de que o SIStema
hi!"~lrtidítriol! os rcCLir:ms instrumentuis para mantê-lo- a subl:genU01. en\rc nutr\l~- constituem uma atitude urtilicial, não meditada,
iidl1tmla pelas lideranças rovo!ucionúrias de !964. Ao contrário,
Ltis:;u, oferct;n, contriidiumdo, subsidias históricos, ao relembrar a
l'\lllmn \lc lidoros ~omoJ Ncr~u Ramos, Barbosa Lima Sobrinho,
Rilul l'illil, t<1lh>S advugundo \\ necessidade da estabilidade da vida
puliticn•(1ilrtidúriu. du disciplina pura as grandes organizações polltic:1:; IH\t.:iUllUiS, I'Hinl que tiS lll!.:S111US, pod~:ndo Se desenvolverem nt
huscil ua intcrprctu<;i1o do pcnsumcnto e das aspirações do povo, se
t,:nnstituisscm cm .'iistcnw de poder, c o Governo, decorrente, portan·
tn. desses partidos, tivesse n sua missão polftico·udministrutiva
rc:~litalia com trumJUi1h.l:u.lc.
..
Sr. Presidente, Srs. Scl'tldorcs, tem-se falado que a soluçao
lll'crl:cidil pela RcV<1111,i1o - quando o Presidente Castell.o Brune_?,
p~.:lll /\ln lnslilucinnul 111' 2, extinguira os partidos poHtlcos entuo
vigl.!nl~.:s. c J,1gn, pch1 At,, n\' 4, criuru condições pnn1 a formuc;ào dos
th1is grande.!~ partilf~1s, um úc siluuç;1o, c outro, d1.~ oposição- tem-se
dit~t qlll.! css;1 Mllu~iw cru urtifich11.
p,Hil!nHlS 1ldar ill:!lll'll, depois de: dez uno~ dt: processo, através de:
rdtcrn<iils mani!'esla,ôes clcil<lrais nas urnas, de urtiliciulismo dessas
snlu~o·lics'! Ahsnlulamcnte mi\l, Sr. Presidente c Srs. Scnndort:s.

O cnsillu inspirado cm dados que a História nos indicava; a
cxpt.:rii.:nciu, pmh:mos usar a puluvra agora do bipu'rtidarismo, feita
pelo Governo l{cvolucionúrio, sofreu dccantaçli.o cultural, nu vivên·
cia c na diniunica dos pleitos eleitorais. A esta altura, poderiamos
dizer
de artinciulismo ela nudu mais tem. Representa, realmente,
sistema de clicúciu política, r~Vclada, de modo eloqUente, com os
rcsu ltadlls dus eleições de !964, c conlirmada através das atividades
l1rga11i1.af.lus c rudonuis dos utuais partidos pollticos.
Neste l'aís teremos que considerar sempre a realidade sociológica d11s bases. Nus municípios se defrontam não lideranças marcadas
por um sinete ideológico, mas lideranças de origem pessoal, estimulallus nas comp~.:tiçõcs da innuênciu pessoal, por vezes carismáticas,
mas sempre !<leais, porem todas tendentes às grandes linhas
duminuntc." do pcnsmncnto brasileiro. Portanto, precisava que se
II!;!<~Salhasscm essas lidcruncus, porque, cm toda a história dos parti·
tios nacionais, ohscrvado licou pelos estudiosos que nunca houve
gru11dcs cisões dos partidos nacionais cm decorrência de questões de
nalurezu nuciunal. Todus as cisões, todus as divergências, todas as
dissidcncias registradas nos seios dos rurtidos brasileiros tinham sua
origcl)l cm 1imhíto municipal ou em âmbito estadual, no connito de
annnilç,1u daquelas lidcrunçus pessoais, válidas e respeitáveis, mas
dcstituídus de conotaçi1o idcológicu oÚ doutrinária.
Esse d"d" é importantíssimo pura se poder explicar a solução
adotilllii do hipartidarismo brasileiro. As dissidências mais profuntlw; 1w \'idot Jl<lrtid:íriol hrasilciru, nu época anterior u 1964, residiram,
pnrtilnlo, na competitividade de lideranças pessoais situadas nos
Estudos c Munidpios, c não us moviarn mensagens doutrinárias ou
id~ulúgicas. lmpunhta·sc um mecanismo que superasse essa anomalia
pro!'utllhuncnlc hunwna c compreensível, e que contivesse o processo
<k: cnfr:"f"Cdnwnto dos partidos nacionais com responsabilidade de
dur csliihilidiidc ao Governo, 'no plano nacional, c de realizar os
dcsfgnius hi:-~lóril.:ns de um Brasil grundee forte.
Por iss", ucrcdito que, diante dessa perspectiva que colocamos
com os argumentos da Históriu e ·da Sociologia, não .. podem,
uhsolutumcute, ser sustentadas aqui, nesta nem na outra Casa do.
Congresso - senão cm função do desejo de atendimento dos problemas de ilrcas circunscritas, ou de alirmações pessoais de liderançateses conlm o bipartidurismo: não pode ser, ·conseqUentemente,
ileoimado de artificialismo inudGquado o sistema bipartidário brasileiro.
Enl todas as nações em que a democracia se pôde realmente firmar, 'observa-se a importância do Partido político. 1: preciso assinalar cssil imrortiincia paru u democracia, porque Kelsenjá nos ensinava <(UC só o partido político í: o instrumento de arrcgimcntação da
opiní11ll públicu, de arrcgimentação do eleitorado para a rcalizaçi\o
do poder c po~<ibilidudc de governos estáveis. Só a democracia,
portunto, através dos partidos pollticos, realiza aquela linha de
dignidade a <(UC to&1S uspiramos. Por isso mesmo, dizia ele que o
EstiiOll tcri:~ que ser o Estudo de partidos e um Estado de partidos
exige instituições partidúrius de expressão nacional responsáveis
pelos seus prôprios destinos c cc-responsáveis com o Governo pelo
destino Ja Naçi1o, Por isso, o Partido nilo pode se fragmentar no
nlilr das competições individuais, das afirmações dos interesses eventuais, aqui c ali, surgidos nu geogrulia político-pàrtidárin.

'I""

O Sr. Mauro Bene•ides (MOO- Cear4)- V, Ex• me concede
um npart~'!

O SR. JOSI:.: LINOOSO (ARENA -

Amozonas) -

Ouço

V. E.x• com lllUlto pruzer.

O Sr. Mauro Bene•ldes (MOO - Ceará) - Nobre Senador
José Lindoso, V. Ex• faz nu tarde de hoje um pronunciamento de
muita importüncia, cm torno du estrutura partidária do Pais. Sabe V·
l!x•. nu qu~.: concerne ia existência du sublcgcndu, c:stumos cm posiçüo
unla!Hinh:;~: cnquunto V. Ex.• u defende: urdorosumenlc, eu 11 considc~
ro colllo flírmulu urtii1dosu puru 1mantcr dentro de um mesmo purtilio concntcs rccllnhccidumcntc udvcrsas. Digo nuus 11 V. Ex•: 11
Curl:l C\lllstitucinnnl cm vigor prevê o sistcmu pluripurtidário cm
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ultimumcnte, u fuvor du preservação da sublegendu, que é normu
impeditiva du constítuíçào de novos Partidos. A mdhor maneira de
se dur uutenticidudc u esses Partidos c computibilizú-los com u lctrn
constitucional, é permitir u existência de outms agraniuçõcs. E umu
das modulidudcs pura se atingir esse objetivo, seria a supressão da
sublegendu, o que pe1111itiria, eKutumente, o surgimento de outros
grémios politicos. Subc V. Ex• que nesta Casa, nu Câmara dos
Dcputudos, nus Assembléias Legislativas, r,gurus ~u maior exprcsslio
do Purtido de· V, EK•, como Governadores cm exercício - Sinvul
Guauclli, do Rio Grundc do Sul, Garcia Neto, de Muto Grosso,
dentre outros -têm reivindicado dos altos escalões governumcnwis
a reformulação da legislação eleitoral do País, sob esse aspecto.·
Filiamo-nos u essa corrente, pois entendemos que a munutcncào da
sublcgcndu ê, cxutumcnlc, impeditiva du criação de outros Partidos.
como pretendeu ·própria letra conslitucionul uo udowr o r!uripur·
tidurismo.
·
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA -Amazonas)- Agradeço
o aparte de V, Ex•.
Observo que V. Ex•. quando defende o pluripartidarismo, udmi·
te não cstcjumos no pluripurtidurismo, o que não me parece verdudci·
ro, porque, no mundo contemporãneo, nos depurumos com dois quu·
dros distintos: o pluripurtidurismo e o monopurtidurismo, ou o
purtido único. Se nilo estamos cm regime de Partido único, ...
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - Ceará) - Ou de multipurtí·
darismo. O Professor Puulo Bonuvides, no seu livro cl: Ciênciu Politi·
cu, uinda udmite esta liguru do multipurtidafismo, que era o que
prcdominavu .untcriormcnte nu lcgisluçào eleitoral brusileim.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas)- ... se não
estamos vivendo cm sistema de partido único c, mais do que isso, se
lemos um compromisso histórico c dennitivo de evitar que esta
Nação viva no sistema de monopurtidarismo ou de Partido único,
porque acreditamos nu encáciu da Democracia, que se conOguru
essencialmente nu e•istênciu de mais de um Partido, nu dialí:ticu
Oposição c Governo, Governo e Oposição, V. E•• há de verincar que
não estamos de pleno acordo com as colocações de V, Ex• Cuida V,
Ex•. u cstu altura. dt! corrigir que não deseja simplc:smcntc: o
pluriparlidarismo; deseja, dando ênfase a uma tese do Professor
Bonavidcs, o muhipartidurismo.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- Ceará)- Não, nobre Sena·
dor, upcnus ~!presentei cssu difc:n:ncim;ào muito sutil fcitu por <lquclc
mestre "" Ciência Política. O pluripurtidurismo é o que pretende u
Constituiciio hrusih:ira. Agora. o que existiu no Pais, anteriormente.
trem: ou quatorze ugrcmiuções n:gistradus m1 Justiça Eleitoral, eru o
que se poderia chamar de muhipartidarismo. roi nesse sentido a
mcncLu.1 yuc fiz. do eminente Professor Paulo Bonuvides.
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Respondo
o aparte de V, Ex• pura ouvir o Senador Jarbus Passarinho.
Vnho u colocur a V, Ex' o futo de ctue o País não se fechou num
sistemu hipurtidúrio. No diu cm que esta Nuçào reclumur um novo
Purtido puru u munifcst~1çào das suus aspiruçlh:s. que nUa s~.:ju u
/\liançu Rcnovuduru N~1cion:ll nem o Purtido de V. Ex•. o Movimen·
to Dcmocri1tico Br:1sih:iro, a opinii\o pública. atruvés du sua lidcrun·
<:<1. tcrú ii saidu. prcvistu nu Constituiçiio. rc,l!.ulamentada na Lei
Orgflnka dos Partidos, pura crim um novo Partido. O que não é justo. o li UI: é ccrtt~mcntc ~trtincial. é ptnsur-se que o Governo pode ou
deve crlur novos p:1rtidos, que deve extinguir a ARL,~A t.Hl MDB c.
nesta ulturu da h\stôria. rerormulur os Partidos com um uto de cima
parn h:IÍ.'(\l, Esse uto fnl v:'dido cm 1964 por ruzões de Estado, nu111
Gov~.:rno llc Rcvohu;iio. , Agoru, estruturudu u vidu do Pai~.
cuminlwndo-sc, com o ~:sforço c u liderança do Presidente Ernesto Gciscl. puru upri111orumcnto dcmocrúlico, nào se f'Odt:
ubsoluturnentc compreender que tais soluções, cstupufltrdius
juridícumcntc, cxtruvuguntes soclologicumcntc, possam ser lunçudus
cm_dt:hutc pdos políticos dcstt: Pu is,

Concedo, com muita honra, o aparte ao nobre Senador Jurbas
Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará)- Nobre Senador
José Lindoso:·. ugradccendo o apurte que V. Ex• me concede,
gostaria de trazer unu1 observação, també:m de ordem pessoal, ao
debute que V. Ex• trava com o nobre Líder Mauro Benevidcs. Nós
todos aprendemos o conceito de singular c o conceito de plural.
Parece que eles ainda não evoluíram utó hoje, A Aritmética de Traja·
no aindu diz que sin~ular é um c plural ê tudo aquilo de dois em
diante, de dois e mais de dois, Então, quando V. Ex•. nobre Líder
José Lindoso, defende a sociedade plurul utuul, curucterizu que da
existe pela presença de dois partidos militando na politica brusílcira
- estou de pli:no acordo com V. Ex•; é umu sociedade plurul do
ponto de vista partidário. Quanto à sublegenda, ó um ussunto
discutível. É evidente que há muitas pessoas que purlilham do ponto
de vista sustentado ugora pelo nobre Senador Mauro Benevides.
Dc'n'tro do nosso Partido, ele at~ citou exe'mplo de Governadores.
Mus creio que, até certo ponto, mantido o bipurtidarismo, a
sublegcndu ê uma conseqUência futul. E faria um pequeno reparo à
obscrvuçi10 que lhe fez o nobre Li der do MDB: em verdude, a
sublegcndu não ê impeditiva da criação de novos partidos. A sua
cxtinçtto, sim, seriu favorecedora. Mas não significa, na mesma me·
didu. que ela seja impeditiva da cxistí:nciu de outros; favoreceria na
medida cm que os mranjos interpurtidúrios tivessem de ser destrui·
dos c.: uutumaticumcnte cada um procuraria c?minhar para o
multipartidarismo a que se referiu o nobre Senador pelo Ceará.
.Queria que V, Ex• pensasse nesta h:mbrunça que me vem no moinen·
to, inteiramente espont:.inea: Não creia V. Ex• que, cm parte, o
proc~.:sso d:1 sublcgendu- que cu julguei fosse uma grande invenção
mineira. mas, na verdade, é gaúcha - se pareça com o sistema
i'ranci:s do ballottage, porque esse sistcmu o que reulizu?
Multipurtidarismo. Quinze dius depois -se não estou equivocadoda primeira t:lcição, só concorrem aqueles que obtiveram as duas
primt:ir:1s colocuçõcs c todos os outros partidos abandonam o.;
candidatos yue não conseg4irum a primeira nem ·a segunda
colm:m;ões c se compõem c::m torno destes. escolhendo um ou outro,
o que signinca, no fundo, forçar uma sublegendu dos purtidos mais
vot:ldos. Parece q~Je nào é assim tão causadora de estranheza e tão
rcprovúvd a c.xistênciu da sublegendu, desde que muntido o princípio
do hirmrtid:trismo.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Agradeço
o ap"rtc de V, E.x•. que dia, inclusive, uma colocação de signincução
univ~.:rs:li pura cssc mccunismo que possibilita as manifcstações das
correntes dc opinião. num primeiro momento, e que se vão decantando, se aglutinando na proporção em que hú uma exigénciu de
cxprcssf1o de !'orça eleitoral, na busca do poder.
Continuo, Sr. l'rcsidcnte e Srs. Senadores, paru dizor da minhu
convicçno c da tranqUilidade sobre u validade do b!partidurismo; e
rccolocotr o ussuntu, sublinhandll quc a sublegendu nus bases
muni~ipais, como tcn1 sido usual até o momento, tc::m significação ou
cxplicw.;fll), c é dccorrcnh: por vezes, de uma ncccssidadc de nuturezu
sociológica, muis do que:: de naturcz:l politica. Por isso mesmo, buscaou IHI re"lidadc sociológico-culturul do povo brusileiro, ela dove
rcrrnant:ccr, pcrnwnccerá ncccss:1rimncntt.:: como válvula para u
ulirmw.;üo dessas lidcmnç~1s pcssouis que, divergindo nu busc local,
csl:'ln unit.ius, no t.:ntanto, pdos mesmos objetivos doulrinários ou
idcolúgÍI:llS, pelo m~o:smo pensum~o:nto político cm plano nacional.
O Sr. Mauro Bonevides (MDB - Ceará) - Se me permi·
te, pr.:rguntn u V. E.x' se admite a existência dessa mcsmu realidade
Slh:iolügicu parotjustilit.:ar a sublcgcndu nu escolha dos s:ovcrnadorcs
de l::st:tt.io ou V, t::x• achu que clu terá que se circunscrever à árcu
rlgorllSam~:ntr.: municipal'!
O SR. JOS€ LINDOSO (ARENA - Amazonas) - Segura·
mcntt:, nu úrca municipal, temos todn u tntnqUilidadc, porque u
cxpcriênciu vivida. comprov:1 u oportunidud~.: du rncsmu. não puru o
nosso J>urtido smm:ntc, mas tmnbém puru o Purt ido de V. Ex•. que se
tem utilitmlo dclu utmvés dus manifestações de grupos, o qu~.: tem
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ti cu v[llidu.
'
O Sr, Mauro Benevides (MDB- Cearai) nobre Senudor.

Nilo hú dúvida,

O SR. JOSt;: LINDOSO (ARENA - Amazonas)- No plano
cstaduul. t.h:vcmos considcrur (]UC, se os dados du rcsquisa uconsclhmem que se udote tal soluçr10. udotuda deve ser. O importuntc é
<lU O o motivo para uma legenda, para um Partido, deve ser a sua
cxpn:ss~o idcolúgic~1. <l seu pcnsumcnto político. Mus cssc pensamento politico c cssu I inha ideológica não se rculiz;.un umbos senão
atr,uv~s de lidcr~mçus c elas. por vezes, têm ou uspirum a umu condiçrw de competitividade dentro da área do mesmo Partido político.
Hú de se possibilitar essa competitividade pura que o povo, em úl·
tima an{!lise, atmvés do voto, pela sublegenda, decida quem tem
· muis densidade política dentro do próprio Partido,
O Sr. Mauro Benevides (MDB - Ceará)- V. Ex• me permite
nllVIl np:trtc'! (Assentimento do orador.) Nobre Senador José
Lindoso. se bem :1fm:ndi o brillmntc raciocínio de V. Ex•. seu ponto
de vistu i: intciramcmc fuvorú.vd ii manutcncr1o dus sublt:gcndus no
plano n1unidpt1l c ~1dmitc que se discuta css;,1 possibilidade no que
tange ;.lo plano t:stadutll. Vou mais udiunte: sabe V. Ex• que
antcri\~nnentt: a sublc~cnda existiu cm rehu;rw ao Scnudo. l-louve,
cntii1.l, u sCtOiu ~uprt:!'isrlo dessa prerrogativa de se concorrer. tumbém
cm suhlc,!lcndas, nas clciçôcs mujoritítrias do Senado. Umu etapu fni
v~:n..:i~;t nu \!.\tc:rnlinio d;,1 sublcgcnda. A st:gund~l ~o:ti.lpit s~:rht u de
Govcrn:tdor de Est:tdo. E dentro do raciocínio de V, Ex•, u
suhh:gcm.ht sú teria cabimcntu,prcciso c exulo, no plano municipal.
p,Ht<lnto V. Ex~ admite- se cu ht:m entendi -uma rcformuluçt1o
d~1 Ld Eleitnr:tl cm vigor nu parte rr.:ft:rcntt: it extirpação da
suhh:gt:tu.l:t no qucconcernc lt disput;,t govcrnamt:ntal. Entcndi bem'!

v.

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA -Amazonas) - Acho que

Ex• cst:'l interpretando de modo intcimmcntc diferente o meu
pt:ns:nnentn. V, Ex' cstú afeiçoando i't suu tese os meus pontos de
vista.

A suhlcgcndu oxiste pura Governo do Estudo. A lei ostú em
vigor. Não foi cxpcrimentad:t, niio tivemos a vivênci~l desse tipo de
suhlegcndit pllrqttc uma emenda constitucional não possibilituv;,t u
clcict1o dirctu, Hdmitid<~ a dc:içi\o din:tu c existindo umu lt:i, tudo nos
leva n concluir que ;; rossívcl razt:r a cxpc:riência cm tornll d;.t
suhlegenda par:~ Governador de Estado.
S~: {l prohlcnm vai exigir exnnJc muis delicndo por purtc das
Lider:uw:as. para pesar us convenii:ncias ou inconvcnii!ncias, cssu é
lllllr<ll\lli!'St[lll, , ,
O Sr. Mauro 'Benevides (MDB - Ceará) - f: a seqUéncia do.
mdociniolle V. Ex'. que vcnhll acompunh;.llldl) com a maior mcnçfw. V. Ex~ jusl Hicuv .. u cxist~ncia d<~ sublcgenda no phllllllllllnicipu\
cllllhl dccl)rrCnl!ia lia rcalidadt: snciológh:a que levuvu sempre grupos
u se Uigl:tdiarcm rcstrit:tmcntc nu ltrca•. ·do município, Nrto !'o i esse o
n1ciocínÍl> de V. t::.\•. t:m rcluçilo ao município'!
O SR. JOSE LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Exuto. f: a
expL!riência históric;.l,

o Sr. Mauro Bencvldes (MDB- Ceará)- Então, entondo quo,
quand<> V, E.<• iniciou exposição, na tardo do hoje, htmentavclmento
assistida por um Ph:nltrio de comparecimento reduzido, emboru
sejam brilhantes us prest:nças aqui, o raciocínio de V. Ex• iriu rcstringir·SC ü defesa da suhlegcndn no plun? municipal, ndmitind~ que se
pullessl.! refl1rmulur a h:gisl:tçào c~n vtgor ... no que concl.!rn~ .u s~blc:
gcnda no rl•mo estudual. Mas, VCJO que nao, porque :1 seqUencta do
pcns;.tml.!ntll de V. Ex~. jú. ugor~, ~m. ruzlto d.os apurtcs, ~ u de quc:
deseja :1 manuh:nçlto da lc1 cm vtgcncw, ou Sc:Ja, a subh:gendu puru o
Uuvl.!rno do Estudo c puru ~1s disputas municipais.
O SR. JOSF: LINDOSO (ARENA - Amuzonas)- O problo·
11111 Uevc .~C I' l.!lllm:aUo. potra u completa compreensão da nossa posi~;ltu, denlrll de cscal~t di.! valores.

O valor m:tior qu~ def~ndemos ó o do Pnrtido Nacional, que
garama a estuhilid;tdc du udministraçào pública, Por isso, ndotamos
c :tpoiamos, '' status :ttuul do bipurtidurismo. Partindo, portanto daí,
podemos cornprcc.:ndcr o que, historicamente, tem sido constatado:
todas as UissiUCncias vcrilicudus na vida dos grandc:s partidos, até
1964-. operuv;un-sc no!'!> planas estadual t: municipal; se pc:rsistcm
contcnlpMancamCntc :~s possibilidades desses desentendimentos,
devemos ndmitir, tumh:Om, :1 sublegenda para as ltreus do Estudo e
do M llll'idpiu, t.h: fo rnul que nrta M: connugn: o sistema partidário,
pc:la ncccssid;tdc J~.: agasalhur umu forte liderança pessoal que,
circunstancii.tlnH:IllC, nàutcnlut tida u unanimidade dos seus companheiros inte~rantcs da cúpula do partido, pura disputar determinado
cargll, Entfto, nflll ~c fruclonuria - aparentemente t: purudo.\al a
coluca~o;üo - o grande Partido, mus se coloca riu, dentro de um plano
Jc Uisputa, subllrllin:Jdo uo valor rnaior que é a legendu nucionul
muis de um ClllllP<IIlhciro, nu luta pela rculizuçUo dos objetivos, dos
prindpi1.1S c dllS prog romms purtidúrios.
Sr. Prt:sidcnlc, Srs. Sc.:nuUores, tt1o muis oportunu a nossa
pri.!LH.:up:t~o;:h>, q u;.tndu cntc.:ndt.:!llllS 4uc o bipartidarismo, na l:x.pcriênd:t hr:tsileir;~. aitld~tnrto t:xplorou todas as suas pott:nclalidades.
A ARENA tinh:t u sua C:trta de Principias c, só agora, aprovou
o SI.!U progr:.un:t, ~om um êxih> extraordinário, nu nossa última
Convcnçftu Naoional. A ARENA, dentro daquela aspiração maior
que llS cstudhJS\.1.\ assin:tl:.tm pura a vitalidade: dos partidos, que é: a
suu atu:tçrw percn~.:. :.1 su;.1 missão de formação de: liderança, a atitude:
de: p~.:squis<~. p:tr:t IOrmula\ihJ rucionul c válida dus posiçõc:s purtidárius, :~pc11:ts recentemente criou a cnüdudc adequada para conseguir
cssl.! leque de llhjctÍ\'l>S, '-lu e\: a ~·Fundacflo Milton Campos".
Eu MDII'! O ~IDB t:unbóm, Sr. Presidonto, Srs. Senadoros,
porlia IHillli!Sill~t Scnlla dvi\!a, Com o Sl:u programa aprovado, deseja. ~tg.nr;t. tlr~anit;tr-sc t~tmb~nl no c:.tmpo dos estudos, para dar
pcrcnid:tdc c :tdcLJuuçftu, de ucordo com us pesquisas c as aspirações
popLtlarc:-., :1:-. .,ll:l:-. p~.h\.;~Jc:s politi..:~ts, .:ri ando o seu 'mstituto.
Ao colllr:'tritl Ull ~uc se püd~.: r.:onl.!luir num cxamc: pc:rl'unctório,
o ~1uc cstounus ubsl.!rvandu i: 4ue os partidos, vencendo um quadro
:1dvt..:rSll, l.!tn l'~tl.!l.! J,, pmccSSll rc.:volucionário, com murcas de
cxc~.:pl.!illllali"laJt.:. t.:llmo ~ óbvitJ, t:stào como que a se: rcalizur, dentro
do sl.!u mu ndtl i:tic,ll! p,>liti..:ll, :\indu não se complc:tou a obru nem sc
l.!.xplllrllll \li\.Ja ;t pt.ncnd~tlid:tdc que c.:sscs purtidos tc!m. Inclusive:,
hcm llllllt:ll~ l\S úrg>'tllS CSI:.tJuais di!SSC.:S grc!mios estão nu turc:fa de: for·
mm ,)s dit·~t,\ri,l:-. Jistrit:tis ou Lunais, pur;.1 cuptar, numa açào polítil.!ü•t:lllllllllitúria. a:-. a:-.pirat.;ôl!s Jas b~tscs d:t socicdudc. Ainda não se
enl'reut\lll.l.!l\ll,lli:l a I.!Xh:nsào, I!SS:t gama i.lt: necl!ssidadc: a sc:r utendi·
du p!!lllS rartidllS. Ej:l SI.! p!!I'IS~l ...
O Sr. Mauro Bcnevldcs (MDB- Ceará)- Pormitc V, Ex• um
aparte'!
•
.
O SR JOSt LINDOSO (ARENA- Amazonas)- ... em extm·
•uir tuh ~artido~. l!lln1ll SI! l'ossc possivcl Ulll dillbólico jogo d~ssa
~:tiUP!/: 1 , a Jcsn~.m~.:ar a \'illa lia Nação, a brincar col\1 os dc~ttnos
histllri~liS llo.ts I iJcra 111;~1s politicus,
Otll.,'ll V. C\''
O Sr. Mauro Bcncvldes (MDB- Ceará)- Nobre Senador Josó
Lilt"'ln:o.tl, \'. 1::v• sahl! '-lllt! rcssnultnc.:ntl.!,jumuis, defendi l.!ssu tese de
c.\tin..;~~~~ lh>s p;.trtiJLlS il"'>litit:os. Pl!lo contr.úrio, tcnho dcl\:ndido u
e\i~t~nda J~.:~:-.~o.::-. partiJLlS 1.! rd-vindh.:adoll surgiml.!nto de l)UtrllS (.JUe,
no tm.:u t.:lttcnJt.:r. t1'ariam muis vit~didadc ~.: l.!onsistc!nciu ;to rcgiml.!
U~nhH!rúlit:ll, \', b . l• t'cllJUcsuil) di! rc.:ssalt;.~r, hú poucos inst;.mta.:s. a
c\l.!cp~o.:innalidadt.: d"') imt~llltc t.Jll~ aindu vivc.:mos nc:stt: Pu is. Al.!rcdtto
que I.!SS:t 1.!\I.!Cpl.!'ion:diJaJc.:, lhl quc t~1nge Íl VÍdiL purtid~tria, SÚ
dcsap;.trcccrú llH:dmcntc, quand~..l o.:orrl.!r a suprl.!ssilo das sublcgcn·
U; 1s t.:. ai. l.!llt:hl, ;.t~ ...:nncutc:-., '-llll! hoje.: procurum conviver d~.:mro do
mcslllll p:trtid11. ~~~~ :-.L! aglutinar~·hl, ou l.!ttlllinnartto pura os partidus
que,I'~.Ht;''"•un~o.:lth!, t~ritLl \lUC surgir na cstrutura purtidúriu do Bn1sil.
Aí. sim. Lit.:i\:trClllllS a L!.\I.!Clh!itlll:tlid:tdl.! aludida ror v. L:.\~ c
ing.rc:-.:-.arcnllls nt.:s~~o.: iHLl..;t.!~Stl llc normulidad..:, lJUe é o (.\UC ardente·
mente tmlns d~.::-.cjilllHl:o..
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Q·SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- Amazonas)- Lamento
mlo l.!nn~.:on.lar l.!lllll V. E."<~. nobre Scnudor Mauro Bcncvidcs,
V. Ext mi ola uma lhu~ão de um problcmu que tem que ser cxuminu•
<.lo de modo glnhal. qual seja, o da evolução dG processo rcvolucionú·
riu no Bmsil. A suhlcgcnda, no cuso, não tem absolutamente ncnhu·
ma signllic:u;~o parti isso, Pelo contrúrio, é ~intoma indicativo das
possihilidadl.!s Uc normulilaçào dn vidu partidária brasileira e do
uprinwramcntu Uo sistcmu dcmocnHico, Discordo inteiramente du
colw:w~<lo de V. E.x• A cx~.:cpcionulidadc é decorrência do processo
sUbversivo c ~h: imperativos de segurança c de modernização deste
Puís, <lUC levaram ti Revolução de Março de 1964. Castello Branco
quis LJllr.! u Rcvolw.;t\0 fosse institucionalizada com a Constituição de
1967, rnus não alcançou êxito cm face da fulta de muturidadc, de
visão histórico-polith.:a das lideranças então atuantes no cení1rio
hrasilciro, o Lili!! dcu, portanto, na reversão, com o AI-S, cm dezem~
hro de !%X. E só bem depois retomaríamos a ·caminhad'a do
•1prin1orarncnto <.lcmocrú~ico, através de definições de responsabilidade com delimita~ões du liber~ade política, dentro das exigências da
segunmc.;a do Estado. Essu é a meta cm que se c:mpc~ha o Presidente
Erm:sto Gciscl, para o corourncnto do esforço rcvolucioní1rio c como
·rcsposlil ;~os compromissos l'umhunentais da RevoluÇão de Março de
IIJ64, lJuc são compromissos com a Dcrnocruciu. Ultimado esse quadro de cxccpcionalidudc que ainda estamos vivendo c que perrnancccrú até que m nossm forças políticas, as situações de todos os
sctorcs Ua viUa nacional puderem superar c: substituir ameaças
cndllgerws pch! trunqüilidadc c scgurançu, é que se desenhará a
pussihilidaUc UI! rl!aliltu;tao plena dos desígnios político-revol.ucionários no País .
. Sr. Presidente, Srs. Senadores, cuido terminar minha oracrw.
Não s~·, a suhlcgt:nda representa instrumento vúlido puru sL·
aloan~ar o equilíbrio purtidúrio, diante das competições das lidemn~as. Mas, Sr. l'rcsidente, Srs. Senadores, dentro deste
aprimoramento constante, desta vigi!Unch1 cívica que todos estamos
Uev~1tando uo processo de dcsenvolvimeilto dcmocrútico do Puís.
vislumhramos um novo instrumento que complc:tari1 esse quadro de
manÚ'estacôes de uriniiio, c que h:rú signilicaçilll indiscutível para a
vida polítioa do Jlrasil. Trata-se do projeto elaborado pelo Senador
Pctrônio Portel lu. c que deveria ser apresentudo, cm nome da Aliança
Renuv:.a\nnl' Nncional, ra consiUcrnçào do Congresso N•uiionul,
criando lllll sistemu de rurticiracrto crctiva de cstuduntcs c
trah:allwdorcs, com certo g:nw Ue autonomiu, pan1 ~:nriqucccr,
dinamizur c vilulit.m o quaUro político. Essas duns forçns,
tmh~alh:.u.lnr c estuduntes, podcrào ser ugrcgadus n nmbos os
Purtidns, atrnvés da Lei Pctrônio J>ortella, possibilitando, de modo
singular, a dinamizuçilll Ua vid•t partidi1ria, crnprcst:.mdo-lhe
ft:cundas, positivas c univcrsaliz:.tdura contrihuiçãn aos propósitos
de ahcrtur:t.
Por isso. Sr. Presidente, concluo lJUC não procedeu inquietação,
por vett.:s levuntadu :através de iniciutivu de projetas legislativos,
:ttntvés de discursos c de entrcvist:1s, rclóltivamt:ntc ao quadro
hipartid{trio hr:asilclru. Ao eontr{trin, hú um cumpo enorme uinda a
st:r cultivado, potl!ndulidudes u serem cxplorudas, pan1 a pll!ml realiz:tç~o du pro~.:~.:ssn purtidúrio, dentro das uspiraçõt:s maiores de se
huscm. através de caUa Panido, o l)oUer. E a suhletlcnda, corlHl
instrumento pnr:t <tgusalh<tr as minorias. c.\plicmlu sociologicamente
comn Jh.:cl.!s!t!id:alc imreralivu. d~.:ve rcrmnnt:l!cr. E untes que nôs nos
dehruccnu1s numa nosh;ão dl!strutivn ...
O Sr. t\dnlberlo SenB (MDO - Acre) - Permite V. E.'' 11111
apurtc'!
O SR, JOSe LINDOSO (ARENA - Amnzonns) - ... de
climin:1r ns Purtidns t.:1<istentcs ou de criur tlrtilicinlnH.:ntc IHWn,.;
P:trtidos. busquemos sim, estudar c arriwnrur, lbrtniCt.:cr
mrc!!imcntar os Purtidos que af cstnu, puru, com as potenciulid:Hll · :
;'as llllllis nns rcf'cl'inws. reulit.arcm a sun missnu t.:ivko-pmtid:'aria, lJoie
estamos :1 :tssinalar.
ÜUI..'tl V. l~\~1 , Scnmlor 1\dalhcrto Sena.
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O Sr. t\dnlborto Senn (MDH- Acre)- Nohre Senador Jm(:
Linduso, OU eu nno t:llh:ndi hcm ll Sl!ll\icJo dcSSI! projeto que scr{l
aprcs~.:ntado pelo seu Partido. lh.~ uutoriu do nohre Scnudor Pctrônio
Portclla. ou jul!!tHnc no Uireito Uc fazer a ~eguinte pcrguntu: scr{a
ncccss:'t rio uma lei p:mt llliC os cstud:tntcs c os opcri1rios tenham o
dircittl Uc pnrticip:.tr da vida política'!
O SR. JOSe LINDOSO (ARENA- Amazonns)- Respondo
u V. Ex'~qut: urna sociedade organizada, juridicamente, c com opçUo
dl!ter 111 inad:t pt.:la Uemocntcia. hú de criur cnminhos próprios paru <~S
grandes !'orças du uriniito rúhlit.:n se mnn~f7stnrem: Se temos
neccssid:tdc impcrutivu de um quadro poiltaco estavcl, a ser
alcançmlu com rurtidns nucion;,ds, nccessidudt: imperativa temos
também de lJUe as l'orçus do tnabalho c du mocidude, culcj:.adas de
lutus ou ~.:hcius llc ideal, possam cOnquistar Cltminhos prtiprios. tanto
no P:trtido de V. Ex' quanto no nosso: conquist<~r posiçiio de manil'l!staçiio de suas idéius sem pugar o preço du suhultcrnidudc, mas <.JU4:
se ilumine t:.al nmnifest:tçiao na ufirrnuçiio dtt uutonomia inerente ;'as
uspirnçt1es maiores dessas correntes de moços c de truhalhudorcs.
Por isso é lJUe desejumos crhar-lhcs leito próprio, utruvés desse
projeto de lei, que seria objt:to de discussão do Senado,
upnrlunamcntc.
Creia V. Ex~· que, p:.tru llllUI sociedade org:miznda, dentro do
qtutt.lrn hrasilciro, o Projeto Pétrõnio Portclla rc:prcscnturú
instru 1ncnlal de nlt:t sign'tlicacrto c scrit de fecundos resultados.
Sr. Presidente, concluo afirmundo, portanto, a minha crcnçu
nos d~.:stinns rolítkns deste País: a minha disposiçiio de continuar no
l:ahor cotidiano, dentro da mais ultu dedicação, no aprimoramento
do llllSS1J processo político, crente que os P~trtidos existentes hoje,
siio v:'didos, intcirmnentc v(tlidos, para rcali:t.ur us nossus aspiruçõcs
políticas, ujudando u construir a nossa grande Naçiio. (Muito bem!
Pnlmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Conc~do a
puluvra uo nobre Senador Mauro Bcncvides.
O SR. MAURO BENEVIDF.S (MDR-Ceará. Pronuncia o
..,guinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sent~doros.
A rcprcscntaçào rmlarnentur do Ccarú, nas duas Casas do
Congresso, vem de ser instadu, pelas lideranças comunitárias c as
autoridades de Sobral, no sentido de realizar gestões rara asscgurnr
u localização, nuquclc município cearense, de um centro de pc~quisu~.
sobre C:Jprinocultura, a cargo da Empresa Brt~sileira de Pesquisas
Agropccuúrius.
·
No momento cm que :as atenções du opiniilo pública hrusilcira
conccntrum-sc em torno da problc:mútica nordestina, reclmnundo
um cqu•tcionamcnto imediato c clicaz, a inich1tiva insere-se entre us
mcUidas que podl!rào signilicm um apreciável contributo ao desenvolvimento da Região,
Dispondo, hoje, de uma população superior" cem mil hahituntes, a cidade de Sobral lidera a Zona Norte do Estado, como t~uti:n
tico rólo de rrogresso I!COnômico, Socinl C cuJturuJ.
Ao reivindicarem para :.1quelu comuna a sede do
cmprccnUimcnto, os sobralcnscs, no circunstunciudo relntóri.o
cluborado c submt:tido ;i consideruçi\o dos sctorcs governamentais
competentes, alinhumm umn série de nrgumentos, indiscutivelmente
pondcrúvcis, que haverão de ser acolhidos no ensejo da cspcradu
decisi1o du EMBRAPA.
Dentre eles, merci.'Cill ser rculçudos os seguintc:s:
1. Sobral estú Jocalizuda no centro gcogrúrtco dos rebanhos
pinuicnses c ccarcnscs, o segundo c o terceiro, quuntitutivumcnte, do
Brasil. A rcgirío apresenta boas condições pura u cuprinoculturu,
ofl!rccendo unm mcdiuniu idl!t!l para u pcsquisu c c~pcrimcntuçi\o.
Além disso é uma região pobre U procura de ultcrnutiv:.ts t:~o:nnô·
micus, podendo a caprinoculturn, devidumcntc oricntuda, se trunsl'ormur 1~urn suporte cCl1nômico do seu desenvolvimento.
~. O Governo dn J:stadn possui. na regi i\ o, us l'a!cnda~ li il.'trio
c Três Lotgmts, esta medindo mais Ue 1.000 hu .. si tunda nus imediações de Snhral, c a outna, bem maior, situuda no municípios de Suntu

-648Quitéria. Acreditamos que o Governo ceurense poderá ceder um.
desses imóveis em colaboração com tilo importante empreendimento.
3, Nu regiilo estilo em fase inicial de operações duns grandes
empresas privadas, apoiadas pela SUDENE, que poderão servir de
apoio ;\s pretensões regionais. Referimo-nos no Frigorífico Industrial da CONAPE, em Santa Quitéria, e ao Cortume Machado S.A.,
cm Sobral, indústrias moderníssimas, de grande capacidade opera·
cionul, suporte industrial já feito pura aproveitamento dos produtos
da caprinoculturu.
4. A cidade de Sobral conta com os serviços urbanos essenciais
ao bcm-estar do pessoal técnico, inclusive de nível, superior, que vai
trabalhar no centro de pesquisas. Abastecimento, comunicações, la·
zer, rede bancária, colégios, hospitais, hotéis, enfim, todos os servi·
ços neccssúrios ao mínimo de conforto, podem ser obtidos nu cidade
de Sobral.
5. A fundação Universidade Vale do Acuruú- UVA, que mantém quatro escolas de ensino superior em Sobral e acaba de receber
do Ministério da Agricultura a antiga fazenda do Governo Federal,
chamada Mucumbinho, preparando-se, assim, pura ingressar nu área
do ensino agrícola, poderá aluar subsidiariamente ao centro de
pesquisas, ampliando de imediato os efeitos propriamente didáticos
dess:Js pesquisas.
O memorial reivindicatório foi subscrito, também, pelos
dirigentes locais da ARENA e do MDB, numa demonstração de que
a obru representa o anseio generalizado do povo sobralense.
Daí o registro, Sr. Presidente, que me senti na obrigação ae
fazer, certo de que o Governo terá que se mostrar sensível à
solicitução dos criadores do meu Estudo.
O Sr. Virgnio Távora (ARENA-Ceará)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-Ceará)- Com imenso
prazer. nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgnio Távora (ARENA-Ceará)- Apenas para signifi·
cu r que certos estamos de que o apelo que V. Ex• faz é o mesmo que
o eminente Presidente desta Casa, e nós subscrevemos. Estado de
problemática dificílima em suu economia. o Cc:arú, máxime em suas
zonas Norte e Centro, est:í a necessitar de providõncias símilcs às que
V. Ex•, com tanto brilho, neste momento, interpreta cm nome do po·
vo de Sobral.
O SR. MAURO BENEVJDES (MOO-Ceará)- Muito grato
a V. Ex•. nobre Senador Virgílio Távora. Estou absolutamente certo
de que todos os problemos cearenses haverão de contar aqui com u
nossa uçiio harmónica: a de V, Ex•, a do nobre Senador Wílson Gon·
çalvcs e a minha, embora modesta, nesta Casa.
E concluo, Sr. Presidente:
O Centro de Pesquisas de ovino-caprinoculturu, postulado ago·
ra tilo empenhadàmente pelo~ forças políticas e comunitárias de So·
bral, haverá de concorrer pura acelerar o crescimento de uma zona
tu o propícia tos atividades agro pastoris.
O apelo fica, assim, consignado e, com ele, u esperança de que u
obra venha a ser, afinal, concretizada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo u pula·
vrn ao nobre Scnudor Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre SenadorOtair Bccker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA-Santa Catarina. Pronuncia
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O fortalecimento do selar privado dtt economia nacional consti·
tui um dos principais- c, dizemos nós, mais acertados objetivos do
atual Governo. I! o que tem sido enfaticttmente afirmado pelo emi·
nente Presidente Ernesto Geiscl, cujo empenho nesse sentido nilo
poderia ser maior.
Essu umu dirctriz sí1biu c n:nlistu~ tendo em vistu o pross~:gui
mento do desenvolvimento brasileiro, tilo ameaçado por uma conjun•

tura internacion:ll desfavorável. Medidas diversas já, foram ado ta das
com essa finalidade, enquanto outras, de grande fôlego, esti\o ainda
em vias de estudo, como a da nova lei que disporá sobre us
sociedades nnônimns.
Dias atrás, tivemos u oportunidade de exaltar, desta tribuna,
esforços que võm sendo realizados na área do Ministério .du
Indústria c do ·Comércio, visando il implantação de uma pollt1ca
comercial, com base em dados reais e que ·ainda sequer conhecemos.
Esta uma iniciativa da máxima releváncia, conforme procurei
salientar, com a finalidade de dar merecido realce a trabalho de fôle·
go a que se dedica o Dr. João Mesquita de Lara, Secretário-Geral
doCDE.
Hoje, infelizmente, venho a esta tribuna, não mais pura exultar,
mas pura criticar atuaçuo de outro órgão do mesmo Ministério, que
vem entravando o encaminhamento normal de assuntos relevantes
para a indústria c o comércio,
Infelizmente, Sr. Presidente, .nem sempre as deliberações do
Chefe do Governo produzem os resultados esperados, ao menos de
imediato. Isso em decorrência do emperramento de órgãos da
administraçuo pública, direta ou indireta. O e~cesso burocrático,
com seus males, entrava a execução até de decisões do Presidente da
Rep~blicu. Mais que isso, há órgãos e burocratas que ousam
entravar e até opor-se u tais deliberações, reduzindo eficácia e, às
vezes, resultando nuni descompasso entre as palavras e ação do Governo. Este um mal de difícil correção, que ~uito haverá de aOigir o
. eminente Presidente Ernesto Geisel, razão pela qual entendo do
nosso dever apontar falhas de tal natureza e, se preciso, denunciar
aqueles que porventura ousam erguer-se em muralhas que dificultem
ou impeçam o cumprimento imediato. e integral das decisões do Chefe do Governo.
Ineficiências e abusos, infelizmente, são abundantes em nossa
máquina burocrática. No Ministério da Indústria e do Comércio, o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial tornou-se órgão dos
mais mulí:ncos, que causa prejuízos enormes às empresas brasih:i·
rus. Numerosas as reclamações contra esse Instituto e inúteis tém sido os esforços no sentido de torná-lo instrumento positivo para o
progresso brasileiro, como é preciso que se torne.
A uçiio abusiva e absurda do Instituto está a reclamar medidas
as mais eni:rgicas, nu salvaguarda de importantes interesses nacionais, bem como do bom nome da administração. Tantos os
abusos ali pn1ticados que se torna impossível apontá-los a todos.
Vüo da mentalidade autoritltriu. arrogante, ao pandemônio
burocrático. São normas draconianas, encurtamentos de prazos pura
o cumprimento de exigéncius, ou a cobrança de taxas que elevam de
muito os gastos com u obtenção do registro de marca ou patente.
Tivemos o cancelamento, súbito, de milhares de patentes, feito
de forma a mais sumária e colhendo inteiramente de surpresa os
usuários. Temos a cobrança de anuidade por patente inexistente e
conta-se o tempo de durução das patentes da data do pedido de registro e nilo da de sua concessão, num encurtamento do prazo de 15
unos de vida da patente. No curso do processo, surgem cobranças de
taxas c muis tuxus. A concessUo ou negntivn do registro só é publicadu na Revistu da Propriedade Industrial. Durante u tramitação do
pedido, nudu é comunicado ao requerente, nem mesmo a negativa do
registro. Ficam os interessudos forçados a um esforço enorme para
se manter infornmdos, para o que indispensí1vel se torna o gasto de
importfmcias com a contrataçilo de despachantes ou advogados.
Registras negudos, sob pretextos os mais frágeis silo, depois, concedidos upós u uprcscntuçUo de recursos qu~ ont:ram uindu mais u pu r·
t~: intcrcssudu, ·

Nada, Sr. Presidente, corre normalmente no Instituto Nacional
de Propriedude lndustriul. ~ o que prova, de forma irrefutúvel, o
futo de requerimentos de registro por uli transitarem dez, doze e atí:
muis unos! Sem que o interessado u\cuncc rt:sultudo ulgum, positivo
ou negutivo! "Isso fuz com que a coutugem de tempo de vida da pu tente a partir da data do pedido de registro se cquipure a absurdo, algo
smrculistu!
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--649Vários os casos que nos ti:m sido expostos, Não é preciso
enumerá-los, ou comentá·los. Basta que façamos alusão a um deles:
no dia 17 de agosto de 1962, foi feito depósito, pelo requerente de
registro de marca. No dia 14 de janeiro do corrente ano -treze
unos depois. apenas dois antes da extinção do prazo de vida da paten·
te!- o pedido foi indeferido, por razões as mais arbitrárias, E, dessa
forma, se deu margem ao oferecimento de recurso, que onera os
gastos com a obtenção de régistro de marca ou patente.
Cinco, dez ou mais anos no labirinto burocrático do Instituto
são prazos comuns, normais para u obtenção de qualquer 'decisilo.
Transforma-se ele numa máquina infernal de dificuldades e anoma·
lias, em prejuízo para o progresso do País!
Nilo se pense que prazos tão longos decorram dei· desinteresse do
requerente. Por maior que seja o empenho deste, que sempre se vale
de advogados c despachantes especializados, nada impede que assim
se dê, que os unos transcorram c os gastos se multipliquem, sem que
o pedido de registro seja concedido ou negado. Aguardar o passar
dos anos constitui, sem dúvida, preliminar que o Instituto impõe a
todos que com ele são obrigados, por lei, a tratar. E se comporta ele
de modo o mais implacável!
Como se isso não bastasse, temos os indeferimentos sem o m,i·
nimo apoio nu lei, fundados unicamente cm pretextos que, sequer,
chegam a ser· sofismas elaborados com os dispositivos legais! O mcs·
mo órgão que nega registro, sob fundamentos tão íncabíveis, conce·
de-o após u apresentação de recursos de custo elevado!
Nesse tumulto, nesse mundo de ilógica .e arbftrio, que í: o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, exemplo de inoperãn·
ciu e do que não deve ser um órgilo da administruçilo pública,
alguma lógica hã de haver!
Sr. Presidente, não tomarei o tempo de meus prezados colegas
com a demonstração do que se tornou há muito de todos conhecido.
Fácil será ao Governo. sobretudo ao Ministro Severo Gomes,
averiguar o que í:, no que se transformou o Instituto. Indispensável
que deixe ele de ser a máquina infernal que í:, para se tornar instru·
mento de apoio aos que lubutam pelo progresso o o enriquecimento
deste: Pais!
Há necessidade de rigor no registro de marcas e partentes. Mas õ
indispensúvd que distÍonhamos de um serviço enciente, rápido, bem
oriemado e moralizado .. Não í: admissível que um pedido fique sem
solução cinco e ati: dez anos! Ou que venha a ser negado TREZE
ANOS após requerido! Nem que pedidos de registro sejam
recusudos soh pretextos os mais inudmissíveis para, após apresenta•
çào de rc:cursos, ser&:m concedidos!

Estamos seguros de que damos boa colaboração ao ilustre
Ministro Severo Gomes, bem como ao Presidente Ernesto Geisel. (;
com o propósilo de servir que formulamos estas críticas. Bem servir
uo Governo que apoiamos, nem sempre nos permitirá escapar à cri·
ticu, o que só nos seria possível se quiséssemos servir·nos e não servir!
Sr. Presidente, há muito o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial se tornou na máquina u que aludimos acima. Não pode
continuar assim. Imperioso que o Ministro Severo Gomes o impeça,
utravés de açào imediata e eficaz, de tal forma que ponha tí:rmino u
tantos abusos e fuça com que o Instituto se torne .no que deve ser,
ponto de apoio e controle do flesenvolvimento brasileiro. E que, também, não continue contribuindo tüo abertamente para o mau nome
du udministrucào! E que isso se dê sem mais perda de tempo, pois jú
perdemos tempo em demasia! (Multo bem!)

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -

Concedo u pala·

vru no nobre Senador Helvidiq Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA-Piauí. Pronuncia o se•
gulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em discurso que pronunciei nesta Casa, no diu trôs do mês de ju·
nho próximo passudo, depois de referir 11 fragilidade, à descontinui·
dude e, por vezes, u contradição nus ~edi~tlS e pro~ru~us gover:
n:nnt:ntuis dcstinudos no combutt: às d1spnndudes reg1omus, ufirme1
a necessidude du in1ensu purticipuçi\o dos ·Governos estaduais no

trabalho do aceleração do desenvolvimento regional.
Sei da penúria dos recursos de qúe dispõem, da luta para obtê·
los junto ao Poder Central, das dinculdadcs para vencer a inércia

gerada pela pobreza. E sei, até, que ainda nos periodos de fartura das
transferências, muita vez as ajudas foram endereçadas a obras do se·
tor terciário, seni pos!iibilidade, ainda que remota, de reprodutivi·
dadc,
Importava mais do que o desenvolvimento, muita vez,
unestcsiar a consciência da população, sufocar legítimos anseios de
progresso, projetar eventuais administrudores.
Evidente que as distorções apontadas não constituíram regra e
que, sob certos aspectos, são justincáveis e explicáveis.
Claro, tambí:m, que não é a esse tipo de participação a que me
refiro, mas àquele que, partindo de constatações, de estudos, de
pesquisas, de identincação de potencialidades, podem e devem levar
o E•tado a reclamar cspecinca colaboração do Governo Central.
Volto, assim, a tratar, na tarde hoje, das abundantes jazidas de
níquel c amianto crisotila descobertas no meu Estado, no Município
de São João do Piauí.
Na oportunidadé em que anunciei as promissoras reservas
mincmis no Piauí, li-lo baseado cm pesquisas realizadas, em passado

próximo, pela Divisão de Geologia, hoje Companhia de Desenvolvimento do Piuui- COMDEPI- e cm relatório que me enviou a Rio,
Doce Geologia e Mineração S.A. - DOCEGEO - por sinal
transcrito nos Anais do Senado.
Para efeito de ordenamento na exposição que ora faço, vale
transcrever alguns tôpicos do documento da DOCEGEO:
"Os trabalhos de pesquisa foram realizados em duas
etapas ...". Na primeira, "foram escavados 77 poços de
pesquisa c as reservas foram estimadas cm 9.000.000 t de
minério, com teor de 1,9% Ni.
·
A segunda etapa dos trabalhados de pesquisa foi
efetuada no pcrfodo 73/74 c compreendeu: implantação de
infra-estrutura, prospecção geoquímica ... levantamento to·
pogránco. escavação de 80 poços ... execução de 1.435m de
sondagem ... coleta de 2.532 amostras, realização de análises
químicas de 1958 amostras ... 23 ensaios de determinação de
peso específico e unidade ... testes de amostragem, ensaios de
beneficiamento com 25 amostras pesando um total de 40 to·
nela das, alí:m de estudos e testes metalúrgicos preliminares.
Os trabalhos exccutudos permitiram a definição de uma
reserva de 20.000.000 t de minõrío seco, com teor de 1,57% Ni
(313.500 t de níqucl contido) ... o que situa a jazida ·de Silo
João do i'iauí como sendo u terceira maior reserva medida de
níquel no Brasil, apcnas superadu pelas jazidas de Barro Alto
c Murro do Engenho, umbas situadas em Goiás.
Caso os estudos em curso confirmem a viabilidade tí:cnico-econômica da jazida, tendo em vista o seu potencial
uvaliado, poderá ser considerada produção da ordem de
10.000 tfuno de metal, seja em níquel metálico ou cm níquel
contido cm ferro-níquel".
Sr. Presidente e Srs. Senadores. Coincidência, ou não, uma se·
ma nu depois do discurso que aqui proferi, o jornal O Estado de S.
Paulo, edição de lO de junho, transcrevendo matí:ria das sucursais do
Rio e Brasíliu, abrigou noticiu, com relativo destaque, sob o título:
"Inviáveis o zinco co amianto do Piauí",

O articulista, sem citur nomes, sustenta que "fontes do Ministi:·
rio das Mi nas e Energiu disseram em Brasil ia que a exploração de
níquel c amianto nas jazidas dc São.Joilo do Piauí nilo é viilvel, no
momento, devido :\ inexistência de infra-estrutura naquele Estudo e,
principalmente, nu região onde as mesmas se loculizum, que ni\o
proporcionu buses compcnsatórias paru os investimentos nnanceiros
"';de que o projeto necessita".
A notícia nilo poderia ser mais infeliz. Em primeiro lugur, as fon·
tesa que alude o noticiaristu revelam totul desconhecimento dos estU·
dos c altcrnativas oferecidos paru a exploraçilo das juzidus e, segun
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ferroviúriu do Pinui.
Ademais, dispondo, como dispõe, de energia abundante, contundo com cidades, nas proximidades das reservas l.; níquel e amianto, dotadus·de estrutura b{asicu e de serviços, e situadn a distâncias,
muis ou menos equivalentes, de Silo L~is (MA), Fortulezu (CE},
a<ec\lc (I'E) c Sulvudor (BA}, u região piuuicnse onde estão localizudos os juzimentos uprescntu condições proplcius à cxplorução.
Cluro que hí1 nccessidude de ser montudu, na área, umu infrnestruturu de extruçiio e transporte de minérios, que poderú ser muis
ou menos gravosu segundo as recomendações técnicas em
eluboraçilo.
Puru explicitur a questão, trunscrcvo mais um trecho do
documento du DOCEGEO:
"Tendo cm vista o tipo de minério de São João do Piauí,
os estudos metalúrgicos estão orientndos no sentido de
estabelecer-se qual a melhor altcrnutiva, sob ponto de vistu
técnico, dentre as seguintes:
a) produção de ferro-níquel, com processo de redução e
fusão cm fornos elétricos;
b) produção de níquel mct{llico utravés du produção
intermediúriu de "mate" niquelifero e posterior renno
eletrolitico;
c) produção de níquel metúlieo atruvés du lixiviução
umoniucul e posterior reli no cletrolftico.
Paru a seleção de uma destas alternativas estão em
execução estudos c testes preliminares em divcrsus organizações nacion'ais e internacionais especializadas cm
pesquisas mctulúrgicus.
.
Após o dcli~ição técnica preliminnr quunto à melhor forma d'e trotamento do minério, deverão ser procedidos os estudos de viabilidudc técnico-económica de explorução da
iuzida.
tJcve:scr ressultado que se ucolhidu "alternativo "h"produção de níquel mctúlico atruvés .do produção de "muto"
- ·os benefícios·· sõcio-ecpnômicos du região serão
substuncialmentc umpliudos, não somente pela utilizução
quase totnl de recursos regionais como pclu criação de grande
número de empregos para atender às frentes de mineração nu
úreu necessí1rius à extração dos insumos de produção, como
culcário e gipsitu, como tumbém pela exploração do bubuçu
que forneceria o coque necessário ao processnmcnto."
Sem esquecer que imensas são as potencialidades do Piauí com
respeito à produção de calcário, de gipsita e de babaçu, e aindu que
inexistissem os demais rutores positivos apontados, ainda assim
encontraria plcnu justificativa os investimentos indispcns{weis à
explora.çilo dos minerais identincudos em São João do Piauí. .
Com efeito, o Poder Central não cunsu de anrmar o deseJO e de
anunciar medidas e providências com respeito à errudicução das dis·
puridades regionais. Na espécie, portanto, não se cuidaria do lunçamcnto de mais um programa, mas du execução de obras que irão representar, cm prazo curto, u base instrumental à impluntuçilo de
grandes indústrias, com resultados c retorno indiretos também
imediu tos.
Além do mais, as inversões maciçus de recursos nu instuluçi'lo du
ind(istria de explorução de níquel e de umiunto não dependem de
uplicuções do Governo Fedcrul, mas, respectivumcntc, du Rio Doce
Geologiu c Mineraçi1o S.A. e Casa Sano S.A., que jú reulizarum
despes:IS de vulto em estudos, nu identincuçào e medição dos
mincruis, c que cstt1o grandemente interessadus nu obtenção du
uutorizm;i\o t.lc luvru.
Aos Governos fedcrul e cstudual cube, portunto, umn .responsnbilidude uncilur, supletiva, embora de ineg(1vel importf1nciu. Não se
deve esquecer, porém, que o Pnfs c o Estado são os maiores intcrcssu·
dos nu ofertu de condições proplcius à explorução dos minerais, por
ruzõcs óbvius, inclusive porque alcunçari\o indirctnmcnte, cm curto

prazo. resposta nos investimentos, sem esquecer que q rcntubiliduch.:
mais expressiva sC"r{l rcpresentadn pelo desenvolvimento regional.
Sr. Presidente c Srs. Scnador.;:s. À tcrceiru rescrvu de níquel
nmlida do Pais, loeulizada no Municlpio de São Joiio do Piuui,
estão associadns grundes jazidus de umiunto crisotila, que é
.. encontrado parcimoniosamente e vem sendo cxplorudo nu Buhia
(Poções) e, até hC. ulguns anos utrás, em Minas Geruis (Novu Limu),
cm pequena escala. A ind(istria de mtcratos de cimento amianto,
muito desenvolvida ·entre nós, tem mostrudo grande interesse pelu
cxpunsuo da produção de amiunto e tem promovido pesquisas
visando a descobrir novus fontes de nbastccimcnto que possum
libcrtít-lu do ônus da importução dessu mutéria-prima. O umiunto
. crisotila, com as qualidades necess{lrias paru os empregos· muis
JlOhrcs, é ainda um mineral escasso no Brasil", (Sílvio Froes, in
Recursos Minerais do Brasil, vol. I, págs. 220 e 221.)

i'ois hem, du IJepartamento de Mineração du SANO S.A., no
Riu de Jrmdro. dutadu de 6 de junho do corrente uno, recebi corres·
pondi:ncia, que requeiro integre este pronundamcnto, da qual
cumpre dcstm:ar os tópicos scAuinles:
••Nosso consumo mensal previsto paru este ano é de
1.200 toneladas de libra. devendo ter um consumo superior a
I.HOO t mensais em 1976, 2.100 t em 1977, atingindo nnalmente 2.500 toneludus mensais de librus no uno de 1980.
Temos know-how e cupital próprio para desenvolver
unn1 pcSLJUÍsa c posteriormente uma mineração de amianto
CRISOTILA, uma vez que consigamos loculizur no i'ais
unu1 boa ocorrência... Dispomos ainda de um excelente
la bom tório aqui no Rio de Janeiro para testur qualquer nbra
e uma usina piloto de beneficiamento que pode ser instulada
em qualquer juzidu no país, iniciando a curto prazo umu
produção.
.
.
Atuulmente, estamos prestes a obter u aprovuçào do
Relatório Final de Pesquisa em uma área de 610 hectares
localizadu na Fazenda Brejo Seco, Município de São João do
Piuui. Estudo do Piauí. Nessu í1rca ... foi comprovudu unw
reservu mínima de 24.500 toneladas de libra, que será es·
gotuda na nossa primeira rase de explon1çào, a se iniciar, no
mínimo, seis meses após a concessão do decreto de lavrn.
Com a realizuçào de novas c mais.dctalhadas pesquisas, esperamos bloquear uma grande reserva amiantírera que nos
gur:1nta a auto-sunciência de matéria-prima."
lndubitíavcl é que o Piauí, utruvés dus pesquisus originuriumcntc
feitus pela antiga Divisão de Geologia do Estado, e connrmadas c
medidas, aindn que p:.~rcialmente no que toca uo amianto, pela Rio
IJuee Geologia c Mineruçi1o S.A. ~ SANO S.A., respectivamente,
que us desejam c qw.:rcm explorar, com rccu.rsos pr~pri?s e em prazo
curto, considerúveis jalidus de niquei e ammnto cnsot1lu oferece ao
Pais.
E nUo se diga que, no caso particular do Piauí, n doação é
onerosa, pois uindn que o seja, c cm principio o é, nUo serú ao menos
igual l1s recebidas dos outros Estudos.
Umu fonte ministerial, como u rcferidu nu parte vestibular deste
pronunciumento, nilo pode merecer crcdibiliclude.
De fnto, ns obrus de construçUo de estradas c de linhas de truns·
missrw cm altu tcnstlo, caso neccssúrius, sUo idênticns, ou de menor
cxpresstto económica, l1s rcclumndas paru a cxplornçUo dos dcmnis
jnzimcntos.
O Jornal de Brosilia de sete do corrente informou que "u falta
de umn infru-cstruturu energética cst(l utrusando c cncnrccendo tré~
projetas para u exploraçiío de níquel nn Estado de Goif1s".
E muis adiuntc, a notfcin csclmcce os seus 'disfurçndos tJhjctivos:
"Segundo técnicos do Conselho de Nào:ferrosos e
Sidcrurgiu (Considcr), a instalação desses projetas cstú nu dcpcndênciu do fornecimento de cncrgiu clétricu burata, pois
sendo ela mutériu-prima pan1 a produçi\o do metal, o custo
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preços ~1tuais. Em vista disso, segundo informaram técnicos
do. Considcr, os cmpres;.írios do setor estão solicitnndo u fixa ..
ção de tarifa especial de energia elétricu, que, se for conce ..
di da, poderá viahili>.ar os projetas a curto praw"
Mais uma vez, a Imprensa prestou incstiml1vcl s~:rviço uo Phtui.
~ que o precitado Jornal de Brasília, edição de dez do nucntc,
publicou:
"0 Presidente da Eletronorte, Raul Garcia Llano ar. rmau ontem que j:'1 está garantido o forn~:cimento de energia
c\étrica para u industriulizacilo do níquel do Estado de Goiús,
pois o Ministério das Minas e Energiuj{a determinou o fornecimento de energia a preços viilveis aos projetas. lniciulmcntc, a energia nccessí1riu para os projetas de produção 'de
níquel ser{! fornecida por umu linha de transmissão que a
Eletronortc vai construir, ligando a ponte de Furnas, cm
Brasília. até as regiões de Niquelündia c Barro Alto. em
GoiúS. ~om u ~:xt~:nsào de 220 quilómetros.''
Prossegue u notíciu:

I'

I
I

"Conforme as informações do Presidente da
ELETRONORTE. o subsidio para a energia elétricn está
assegurado pelo Fundo de Reserva Global de Garantia, que
compreende dois por cento da receita de todas as _empres~s .de
energia elétrica. Este fundo é destinado a financtar subs~d;os
em casos justificados pelo Governo como delintçoes
estratégicas."
Sr. Presidente e · Srs. Senadores. Não pretendo extrair
conclusões, que podcrinm ser apressadas, das informnções trunscri ..
tns. Sei, por outro lado. que existem matérius dn ma i~; alw r\..'\.'\'[!rtcia
·c truns~cnd~n~iu, <.JUC csc:.Jpam ta percepção dos mortais, sobretudo.
qumu.lu w.:ondicionadus cm invólucros cabalísticos.
·
T~:nhll pun1 mim cntrctomto. que não hú, neste Pais, região mais
~.:ar~:ntc Uc uma dcliniçiio governamental, dcprovida de carter:
w;sistcm:hll c sem que possa ser alcunhada de paliativa. do que a
norJcstim1.
Ao cabo de contas o Nordeste pede pouco. E o Pi:1ui. o Estado
m~ais pobre do Nordeste, nem uo menos pc:dc soluções com a prc!'lsa
com que são resolvidos c solucionudos os pl'oblemas dos Estudos coirmüos.
O Piauí espera. O certo seria que lhe dessem trmamento priorit(l·
rio. Puciênci<~. E, pucientcmentc, o Piuui aguardtl as providéncius do
Govcrno.Ccntrul para u obra comum de exploruçào dus suas imen~as
rcscrvus de níquel e de •mlianto crisotilu.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. f/ELVID/0 NUNES EM SEU DISCURSO:

Rio de Janeiro, 6 de junho de 1975
IIm• Sr.
Scn:~dor

Hclvfdin Nunes
Somtdo Federal
Brasília- Distrito Fedcrul
CF.P 70.000

Temos know-how c capital próprio para desenvolver uma pesqui:m c roStcriormcntc urna mineração do amianto Crisotila, uma vez

que consigamos loculilar no País uma boa ocorrência. Temos
tt1mbém umu subsidiária, u Cin. Brasileira de Amianto, registrada
como Emflrcsu r.Jc Mincraçüo c j{l estamos inscritos na CACEX como prmlutorcs c possivelmc:nte exportadores de amianto. Dispomos
ainda de um excelente laboratório aqui no·Rio de Janeiro para testar
qualquer libm c uma usina piloto de beneficiamento que pode. ser
instulw.h1 cm l)Uttl4uer juzidn no Pnís, iniciando a curto prazo uma
produçUo.
Temos desenvolvido cantatas com órgãos oficiais ligados à
mineração no sentido de estarmos permanentemente atualizados
com ns descobertas de rochas ultrabásicas e ocorrência de amianto
Crisotila em todo o Brasil. Da mesma forma, ativamos anualmente
uma campanha de propaganda nos municípios brasileiros i:m áreas
promissoras em relação ao minério cm foco, procurando incentivar
suu procurà.
Atualmente, estamos prestes a obter a aprovação do Relatório
Final de Pesquisa em uma Ílrea de 610 hectares localizada na Fazenda Brejo Seco, M unicipio de São João do Piauí, Estado do Piuui.
Nesta {are:t. requcridu pelo Sr, José da Luz Coelho e pesquisada pela
Companhia Brusileira de Amianto, foi comprovada uma reserva
. mínima de 24.500 toneladas de fibras, que será esgotada na nossa
primeira fase de explanação, a se iniciar, no mínimo, seis meses após
u concessiio do decreto de lavra. Com a realizaçiio de novas c mais
·detalhadas pesquisas. esperamos bloquear uma grande reserva
amiantífera que nos garanta a auto-suficiõncia de matéria-prima. Em
uma i~rca limítrofe, a Companhia Vale do Rio Doce se prepara para
iniciar a exploração de minério de niquei: desta forma, um novo pólo
industrial se implanta no Sudeste do Piauí, gerando grande número
de c111rrc~llS c lcvt1ndo o desenvolvimento a esta região. Será de
gnmdc v~11itt o csforco cio f'!ndt:r l'úblico no s~:ntido de que sej:tm
dcs~:IIVolviti~IS obms de infra-estruturu, principalmente rede de
cm:r!!i~l c viCtriu. Cstm.los geológicos têm indicado que o Sudeste do
Piaui ~rico cm rLlCIHIS ultrubúsicas. onde ocorre o amianto, o níquel
c out.ros minérios v~alitJsos, ~isto rcprescntu um grande potencial de
atividatl~.: de mincraç;io.
CllllJ~:Jndu-nos a disposição de V. S• paru maiores esclare..
cimc:ntos. ~.:sp~:ranws contar com Vossa valioSa colaboraçtio neste
nosso prorôsitLl de implant•u umtl grande mineruçào de amianto cm
Silo Joilo do Piauí.
Atcnciosamentc,
SANO S. A. - Indústria e Comércio. - Romildo Murunhiio do
Valie, Eng,nheiro de Mi nus.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não há mais
oradores inscritos. (Pausll.)
.
Lembro uos Srs. Senadores que o Congresso Nacional ~stá
convocado pura uma scssilo u realizar-se hoje, às 18 horas e 30 mmutos. no plcnMio da Cftmara dos Deputados, destin:tda à lcituin das
Propostas de Emenda à Constituição n•s 31 e 39, de 1975.

o SR. PRESJDE:-ITE (Wilson Gonçalves) - Nada mais
luwendo que tr.atur, vou enccrrur u presente sessão, dcsignundo puru
:a de munhil n sc!!uinte

Prczndo Schhor.
Em tltcndimcnto à Vossa solicituÇüo. formulada utruvés de
cnntuto tcldônico com o Dcpart:uncnto de Mint:ruçiio d:a Snno S.A.,
cswmm cnvinndt' informacõcs sobre nossas :Hh·idadcs como
l'uhricantcs li~ prmhtlllS d~ lihro·dmcnto c mincradores de umiunto.
A SANO S.A .. firma de e" ri tal uberto gonuinamontc brusileiru.
com uçõ~.:s nctwcindas mas prindpais Bolsas de Vulorcs do Pu is. cst:'1
flnlgr~:ssivumcntc aumentando seu consumo de cimento amianto.
Ntlsso CllllSU111ll mensal prcvishl rura este ano ~ de 1.200 tonclud:as
d~: fihm. dcvl!ndo ter um consumo superior a !.ROO toncludus
mcnsnis cm 1976, 2.100 toncludus cm 1977, ntingido linulmcnte 2.500
tonelndas mcnsnis de lihrn no nno de 19HO,

ORDEM DO DIA
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Votaçilo, en1 turno itnico, do Requerimento n• 413, do 1975, do
Senhor Scnmlnr Ottlir Bcckcr. solicitando a transcrição, nos Anais
tlu Scnudu l'edcrul, do urtigo publieudo no Jornal O Estado de
Flnriunl1polis, inti!Uiudu "1:!5 !\nos de Luta c Progresso", nlusivo às
~:um~:lnur;.l~tl~.:s dn l :!51' anivcrs(ario de Blumenuu.

-652-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 416, de 1975, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do Presidente do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), General Álvaro Tavares do Campo, pronunciado no dia 15 de agosto de 1975, por ocasião do encerramento
do III Encontro Nacional dos Produtores de Açúcar, realizado cm
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
_;3-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 424, de 1975, d9
Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Ministro da Pre·vidôncia c Assistência Social, Senhor Luiz Gonzaga do Nascimento e
Silva, na abertura do XII Congresso Nacional de Neurologia,
Psiquiatria e Higiene Mental, em 14 de setembro de 1975.

-4Votaç:Ío, em turno único, do Requerimento n• 425, de 1975, de
autoria do Senhor Senador Otair Bccker, 'solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, dâ artigo publicado no Jornal O
Comércio de Porto União (SC), sob o .titulo "Porto União- 58• de
'Esperança", alusivo ao 58• aniversário de emancipação do Município.

-SDiscussão, em turno i\nico, do Projeto de Lei da Câmara n• 65,
de 1975 (n• 757-B/75, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre os vencimentos ou salá·
rios básicos do pessoal docente e coadjuvante do magistério da
Aeronúutica, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 434 e 435, de 1975, das

Comissões:
-de Segurança Nacional; c
- de Finanças.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 66,
de 1975 (n' 756-B/75, na Ca~a de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre o magistério da Aero~ilu·
tica, edil outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 436,437 e 438, de 1975,
das Comissões:
-de Segurança Nacional;
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-7Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1974, de autoria do Senhor
Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre a participação dos
eleitores do Distrito Federal na eleição de Senadores e Deputados
federais, e dá outras providências, tendo,
PARECER, sob n• 180, de 1975, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Senhor Senador Henrique de La Rocque, e voto ven·
cido, cm separado, do Senhor Senador Josí: Sarncy
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e lO minutos.)

150• Sessão da 1• Sessão Legislativa da 8• Legislatura,
em 30 de setembro de 1975
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

I

i.:
'·.i

Um dos maiores problemas com que se defronta a administração pública, não apenas cm nosso País mas cm todo o mundo, é: o
que diz respeito aos aglomerados humanos que, desordenadamente,
se instalaram ijas grandes capitais. A luta pela sobrevivência c a atra·
ção pelos grandes centros que os complexos industriais transforma·
rum, ou vão transformando, em verdadeiras mcgalópolcs, fizeram
convergir para a periferia urbana grande número de pessoas cujos
destinos se ligam ao.próprio destino das cidades, E o quadro que a
·pobreza, na sua angustiante intensidade gera c mantém, pode ser
inspiração para o quadro do artista, mas, é, sobretudo, permanente
preocupação para o governante, ~ de realçar que essas paisagens
ganham aspectos e coloridos diversos; não se apresentam iguais cm
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presença todas c:ssas comunidades urbanas, já que, também, se diversificam o
acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número ambiente e as condições que lhe dão origem.
regimental, declaro aberta a sessão.
Refiro-mo às favelas que, muitas vezes, da noite para o dia sur·
O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
gcm em um pedaço de chão e que, cm última análise, silo propricda·

Adalberto Sena- José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José
Sarney- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Bencvides
- Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Ruy,
Carneiro - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista
- Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico Rczendc- João Calmon Amaral Peixoto - Roberto Saturnino,.... Danton Jobim - Nelson
Carneiro- Gustavo Capa nem a- Franco Montoro- Lázaro .Bar·
boza- Osires Teixeira- Jtalívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Otair Becker -·Paulo Brossard.

~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autóerafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 183/75 (n' 297/75, na origem, de 29 do corrente), referente
ao Projeto de Lei da Câmara n• 57/75 (n• 171-B/75, na Casa de
origem), que "au.toriza o Instituto Nacional de Çolonizaç-lo c Rc.·.
forma Agrária - INCRA, a doar à União os im'óvcis que cspcci·
fica". (Projeto que se transformou nu Lei n• 6.244, de 29 de setembro
de 1975).

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
Da Câmara dos Deputados

N•• 508/75, de 29 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro·
jcto de Lei do Senado n• 88/73 (nY 2.188/74, na Câmara dos Deputados), quedispoe sobre o 'excrcícip da profissão de guardador e la.
vudor de veículos automotores, c dú outras providências.
(Projeto que se transformou nu Lei n• 6,242, de 23 de setembro
de 1975).

dcs sem direito, ou um direito contra a propriedade, Propriedade
sem direito, sim, porque ninguém lhes deferiu a ocupação. Direito
contra a propriedade, porque é fruto da luta pela sobrcvivé:ncia de
quantos, diante das selvas de pedra, não resistem ao impulso de cons·
truir o abrigo que ao menos lhes proteja o corpo, para não deixar
desertar a esperança.
Em Salvador, bem ao alcance dos braços enfeitados das· belas
avenidas, está o triste cenário das favelas. Nasceram da terrível
pobreza, construídas sob a inspiração que as grandes dores fazem
despertar, ~ um quadro de miséria, mas é também obra de imprcs·
sionante engenharia, À falta· de terra firme para edificar, dcu-s.c a
conquista do mar, pura construir. Cada um delimita a sua área, c
mãos à obra pura a construção, Aqui, algumas estacas; ali, umas
ri pus; adiante; alguns varapaus; Jogo junto um pedaço d~ tri~ho, c a
garantire piso e a sombra do casebre, ajuntada de tábuas e o telhado
de pe~~ços de nandres, por cujas frestas, cómo nos lindos versos da
melodia popular, à lua penetrando, salpica de estrelas os tristes
barracos, que se ligam entre si por ti:nucs pontes pé:nscis, feitas de
pequenos pedaços de caixões de querosene.

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido
vui ii publicação.
Há orudorc:s inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. (Pausa.)
S. Ex• nilo está presente,
Conccdo'u pulavra ao nobre Sr. Senador Heitor Dias.

Sempre me angustiou essa terrlvcl situuçilu c como Prefeito da
Capital nilo fui indiferente ao triste cenário, não só ·pela chocante
modéstia do casario, mas também, c, sobretudo pela angustiante
misériu que, nele, raz, também, morada permanente..Lutei com a~
forças de quem crê:, mas sem os recursos de quem dcctdc, Conscgut
algumu coisa; não obtive tudo. Apelei para o Governo Fcd~ral de
e'ntilo, e consegui algumas promessas que apenas se concretizaram
no crédito aberto c publicado no Diário OOclal da República,

O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:

upurte'!

O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) -

Permite V. Ex• um
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nobre Scnudor.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) - Desde que o homem i:
homem que hú preocupação da morada: inicialmente nas locas, as,
morudas nutur:lis encontradas nas rochas. O homem depois come·
çou 'a se preocupar com construção da sua morada; c aqueles
contt:rrúnt:os nossos que vivem sobre o· mangue. na Bnhin, nos alaga ..
dos da Ribeira, não estão fazendo outra coisa senão seguirem a voca·
çào do homem àc obter uma morada. Nem sei se merece a designa·
çào de moradu, mas quem quiser que vá destrui·la. Para eles aquela
casa de caixüo de querosene, de resto de madeira, de folha de Oandre
é o seu lar. Ali ele vive e uma, tirú·lo dali, só tirá·lo para coisa
melhor. E é o que espero do Governo.
O SR. HEITOR DIAS. (ARENA-Bahla) - O aparte de
V. Ex• ,é perfoito. V. Ex• bem conhece o quadro, e com sua alma de
médico, tem condições maiores de scnsibilizar·se com aquele sofri·
monto c aquola pobreza.
Fora de dúvida, o homem nasceu para viver cm grupo, em
comunidade. Eu necessidade do contacto, do calor de coração pata
coração e ainda a oportunidade da comunicação, da transmissão das
alegrias e das tristezas comuns. Tudo isto fez com que o homem
trutusse de s~: agrupar c de se reunir em família.
E claro que os modelos de sus moradias sofreram interferências
m mais diversus. inclusive de acordo~ com a evolução que o tempo
marca c detcrminu.
Sr. Prcsidéntc, lutei, como disse, com as forças de quem cri:, mas
sem os recursos de quem docidc. Apelei para quem devia apelar, e
nU o obtive éxito nus minhas solicitações,
Posteriormente, no Governo de Luiz Viana Filho, uma entidade
se formou. Se não me engano, o JURAM, visando a dar, ou pelo me·
nos, encaminhar, objetivamenle, solução para o angustiante proble·
ma. E o Governo Federal, fiel ao programa revolucionário, asscgu.
rou recursos e meios para que a iniciativa do Governo do Estado pu·
desse ser levada a cabo. E uma nova e jus la esperança surgiu ·para a
populaçllo dos Alagados. Depois, no Governo Antônio Carlos Ma·
guihães, u obra teve continuidade. lntensiticaram·se os lrabalho,s
para conquista de torrcno firme. As dragas ali chegaram para rca.
lizar o aterro. A tarefa é árdúa e a obra nllo terminará de uma hora
pura outra. Há muito quo fazer. Por .!sso mesmo, os trabalhos con.
tinuam no a tua! governo do Prof. Roberto Santos, dentro do planoja.
monto anteriormente elaborado. A obra era tão reclamada que
muito mais do que os rcéursos empregados, vale a solidariedade que
~· lcvouuquela gcnlo pobre c sofredora, numa demonstração de que
'sua 'dor não está limitada àquele ambiente, senão ·que passou lam·
bém a ser sentida c vivida por outros c, sobretudo, pelo Poder Pú·
· blico.
Esse empreendimento que está sendo levado a lermo com os re·
cursos do Govorno Federal, i: dos mais importantes c dos mais dig·
nos, pelo cunho de alto sentido de justiça social por que tanto se an·
scia, pelo natural espírito de solidariedade que devemos tiOS nossos
compalrícios. C:: a justiça social como base da democracia sociúi, que
por seu turno é, como já tive a oportunidade de afirmar, a consciência do dever de mãos dadas com o sentimento de fraternidade, onde
a lulu de classe é repelida pelo solidarismo cristão.
Democmciu social que se conquista com o desenvolvimento har·
mõnico do l't~ís. com oportunidades amplas e iguais pura lodos: com
o estabdecimenlo da ordem sem temor, c da liberdade com rcsponsa·
bilidudc: du lei com justiça, e do direito sem discriminação; da inlc·
liruçf1o, que é u Nw;ão una c indivisível no seu território, pura que
seja soberano c nu sua comunidade, para que seja l'ratcrnu.
Enfim. é u conscicntizução de que us coisas são feitas para us pessoas c não estas ·para nquclas, ruzào 'por que devem estar elas cupucitudus u participar, p\enumenh:, das conqu\su~s que o progrcss·p pcrmilc, c ni'lo u viver murginulizudus nu contempluçào dos privilégios
que uns poucos desfrutam.

Dentro desta convicção que já cxtcrnci em· pronunciumcnto
feito nesta Casa, c dentro do interesse de mais efctivo nooio àquela
~ente, apresentei projeto dê lei autorizando o Poder Executivo u
lotear c doar os terrenos dos aglomerados de palafitas que integram
a regiioo dos Alagados, nu cidade de Salvador,
Tive u preocupação de redigir o projeto traduzindo a realidade,
sobretudo no que diz respeito aos que precisam e aos que são ali en·
ganudos por grupos que aJ' 0nas visam ao lucro imediato,. mesmo que
seja com a oxploraçào da pobreza alheia. Por esse projeto, o, Poder
Executivo ficava autorizado u lotear c doar aos seus atuais ocupantes
os terrenos aterrados de propriedade da União que integram u rcgiüo
dos Alagados nu Capital da Bahia. Ali tratei de fixar crilériós, de
modo que o título de propriedade do lole beneficiasse
exclusivamente o seu ocupante, ainda que simples locatário: c, ainda,
que o lote objclo da doaÇão não poderia ser alienado, ou transferido
a terceiros. no prazo de 5 unos, nem gravado com õnus, exceto o vin ..
cu lado ao Sistema Financeiro de Habitação.

O Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahla) - Permite V. Ex• um
aparte'? '
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- Bahia)- Com muita hon·
ra, nobre Senador Ruy Santos.

e

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla)- V. Ex• tem razão.
preciso, de falo, cuidado no assegurar o direito aos que lá moram,
V. Ex• sabe, como eu sei e como todos sabemos na Bahia, que nesses
terrenos, chamados de invasão, como os Alagados são, nesses ter..
rcnos hio uns espertos que constrócm casebres c os alugas aos pobres
miserí1vds. Assim, ~ preciso evitar essa situação. V. Ex• também
sabe que isso se dú, c precisa ser coibido através de medida adequada
que ponha fim a essa criminosa explora~ão da pobreza.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla) - Exalo. V. Ex• tem
total razão no seu aparte. Por isso mesmo i: que um dos dispositivos
do projeto determina que o titulo de propriedade do lote beneficiará
lÜO·SOmenlc O Seu ocupante, mesmo que Seja ÍOCalârio. que alguns
ricos inescrupulosos tomaram posse daquelas áreas, construrram ali
e passaram a alugar aquelas modestas choupanas muitas vezes por
preços além da capacidade aquisitiva dos seus ocupantes.

e

O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro) V. Ex• um aparle'?

Permite

O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla) - Com muita honra,
nobre Semodor Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro)- Congratulo.
me com V. Ex• por focalizar aqui um dos problemas que mais
ongustium a gente da !lama, aqueles que lovcram a ventura de nascer
ou' de viver na terra baiana. V. Ex• o faz com a autoridade de quem
sempre se preocupou com o problema, e, ainda agora, dâ grande,
dc:monstrução de que não se esqueceu daqueles nossos conterrâneos
que vivem as agruras do i&olumenlo, naquelas terras alagadas du
Bahia. Felicito V. Ex• por eslu contribuição pura u solução de um
problema social que deve ser erradicado, para a tranqUilidade de mi.
lhurcs de famílias c para que a paisagem humana de Salvador se
dispu de tão doloroso c chocante espelâculo.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla) - Muito obrigado
pelo upurte de V. Ex•, que constitui um apoio neste pronunciamen·
to e também uma expressiva solidariedade, u quantos naquela nossa
querida terra sofrem as angústias da pobreza.
·
Sr. Presidente, este meu projeto foi apresentado ao Senado
Federal, precisamente, cm 4 de dezembro de 1974. Em 23 de janeiro
de 1975, o Excclent!ssimo Senhor Presidente da República Ernesto
Geiscl, que se tem moslrudo,,donlro da sua formação cristã e de sua
visilll de estadista sensível ios inspirnções da justiça social, baixou
Decreto de n• 75.282, e segundo o qual "fica o Serviço de Putrimônio
du União uutorizudo u ceder u Alugados Mclhorumcntos S.A.
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' pugamcnto do valor do domínio útil, os terrenos da União Federal
situados na localidudc conhecida por Alugados, cm Salvador, no
Estm~11 Uu Buhia, com l1rcu aproximada de 250 hectares".
E cxntnmcntc ~ma upn:ciur esse decreto que ocupo a tribuna,
depois da exposição que venho de fazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla)- V, Ex• permite outro
:~parle'!

O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla) - Pois não, nobre
Scnndor.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla) - Perdoe-me por estar a
intcrrompô·lo u todo instante, íl que tenho a impressão de que o
Governo federal só se voltou para os Alagados chamados da·
Ribeira. V. Ex•, que foi Prefeito de Salvador, e um grande Prefeito ...

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro.)- Permite V,
l!x.• um upurte'?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA _: Bahla) honru, nobre Senador.

Com muita

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- V. Ex• uca·
ba de fazer justiça a um dos brasileiros mais ilustres, que dedicou à
Bahia, desde a juventude, ·à sua grande preocupação, inteligência,
cultura c o seu espírito público, V, Ex• acaba de recordar um nome
que vai ncando esquecido no panorama politico brasileiro, mas está
ir· espera que lhe tracem o perfil num livro, cm que ele apareça de
corpo inteiro, com us suas virtudes c, possivelmente, com os seus
defeitos, mas, com a grande preocupação' humana de servir à Bahia e
aos humildes, Octávio Mungabeira.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - Babla) - Perm~c V, Ex• um
aparte'!

O SR. HEITOR DIAS (ARENA-Bahla)- Muito obrigado.
, O Sr. Ruy Santos (ARENA-Bahla)- ... no meu modo de ver,
talvct., o melhor que tivemos, V, Ex• conhece outros alagados na
Bahia, aquelns i~reas conquistadas so6re o mangue e com aqueles
cuscbr~:s. Pun.:cc-mc mesmo que há um desses alagados na nova estrada que vai para Paripe.l! preciso que niio se fique só nos aiagado's da
Ribeira, mas se procure dar solução a todos os outrru alagados
existentes cm Salvador.

iI'

'·,

O Sr. HEITOR DIAS (ARENA-Bohla)- Muito agradeço o
t:parte de V. Ex•, sobretudo a prodigalidade dos elogios com que me
distinguiu. V, Ex• focalizou o caso -como irei fazê-lo. íl que, cm
vcrdmlc, essa organização, A MESA, que é a entidade hoje responsá·
vcl, no Estmlo, pelas obras que devem ser realizadas nos alagados,
•ttcmh:, upcnas, a {1rcu 4uc cstú sendo dragada. Mas há outras áreas
que j(1 l'orum, como cu disse, conquistadas à maré pela pertinácia dos
mor:tdor.:s que lá estão, nu Vila Ruy Burbo~a. no Machado Montei·
ro, Porto dos Mastros, e em outras localidades adjacentes, em que as
cusas jú se cUílicnram. Mas se edificaram em terrenos conquistados
com aterro, muitas vezes de lixo. Mas, os ocupantes dc:$saS
rcsldêncius não t~m o domínio do terreno: não podem pleitear
crnrréstimus a estabelecimentos oficiais, porque não têm como
:ttender ít garuntia exigida.
Assim, o projeto que apresentei tem uma horizontalidade maior
do que o dccr.:to baixado por Sua Excelência o Senhor Presidente da
Rcpúblic:t.
Entendo q,uc mesmo essa úrca que está sendo aterrada deve ser,
posteriormente, c.,aminuda, quanto ao domínio últil sob o mesmo
aspecto jurítlico, isto .:, de acordo com a solução que indico no
projeto. Mus, i: natuml qu.:, na fase ainda de execução das obras, c
talvc/. atê para fncilitit·las, o Governo tomasse a iniciativa de fazer o
aJ'orum.:nto de toda u ár.:a, dir.:tumcntc u essa entidade "Alugados
Mclhorurncntos S,A."
Assim, Sr. Presidente, achei de voltar ao assunto para um
csclarccirncnto mais amplo, porque o meu projeto nilo teve o placet
da Comissão, com fundamento no decreto baixado pelo SenhM
l'rcsidcntc da República, por entender-se que a i~iciutivu
presidencial jir vinhu ao encontro du pretcnsiio que eu udolura no
projeto. M:ts, cm verdade, a matéria é absolutamente diversa, A solu·
çito que indico é puru us úrens jú conquistadas, pura toda essa gente
que lit reside c que construiu os seus lares com muito .suor, com
muit~tl(tgrirna c, digo muis 11 estu Casa, nu êpoca, uté com muito sun·
guc, crn Ut.:corrênciu Uos choques policiais por forcu da intcrfCrência
nutlélicu dqS quc'se julguvam donos dos terrenos. sr: Presidente, u
triste situação tios·· humildes ocupuntcs dos Alugados wio ter, muis
III rUe, u cornprccS:lo do então Governador Octtlvio Mungubt:ii'U, Uo
saudoso Octilvio Mungubeiru, sempre de coruçilo aberto puru o.. :
pruhlcmus do poYo, ao '-)ual serviu com u sua UedicuçUo o seu ex.em·
plo c o seu invarii'1vcl cspfritu público.

O SR. HEITOR DIAS (ARENA honra.

Bahla.) - Com muita

O Sr. Ruy Santos (ARENA- Bahla) - Apenas para uma li·
gcira rctincuçào ao aparte do nobre Senador Nelson Carneiro. e. que
nomes como o de Octávio Mangubcira dificilmente 'são esquecidos
pelo povo,
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - Bahla) :... Muito justos c
oportunos ,os apartes dos nobres Senadores Nelson Carneiro e Ruy
Sumos.
O Governador Octávio Mangabcira ocupa, na Bahia, uma
posição de deswque, mas: tem, sobr~tudo, um lugar de reverência no
corac;úo do povo baiano. E citei o nome de S. Ex• exntamente porque
J'oi ele que, con1prcondcndo a extensão do p,roblema, fez qu~ o Esta·
do dcsapropriussc úrcas pertencentes a partiCulares, como, por cxem·
pto, no.Baírro de Pera Vaz, conhecido, então, como "Corta Braço",
c ainda M~1chudo Monteiro, on,de os espíritos exacerbados criavam
condições hostis ao povo, para forçar a interferência policial, com os
excessos 4uc todos conhecemos~ em ocasiões desta natureza.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio ~e Janeiro)- Permite V.
Ex.!.! mais um aparte'!
·
O SR. HEITOR DIAS (AR~NA- Bahla)- Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Nós, os que
vivemos mr Bahiu, não podemos esquecer a passagem, pela vida
públie:r, de Octávio Mangabcira. Ainda não surgiu um historiador
ou um cronista que desso à obra desse grande brasileiro u p'rojeção
nucion:rl, pant que ele não õcassc conhecido apenas pelos baianos
que se sucedem, mas que se tornasse figura nacional, conhecido de
Norte a Sul, niio somente pelos que com ele conviveram, mas pelos
que vieram depois dele, O aparte do Senador Ruy Santos tem toda a
raziio. Realmente, Octávio Mungubcira foi um desses homens que
não podem ser esquecidos. É preciso perpetuá-lo num livro, numa
biogrulia completa, pura que os homens que vierem umunhii possam
copiur·lhe o cx.:mplo c ucompunhar·lhc u trujctóriu brilhante.
O. Sr. Ruy Santos (ARENA - Bahlo)- É missiio pura V.' E~•

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - Bahla) - Subscrevo, por
justit,;a u um vulor uuti:ntico, c: por dcvotam.;ntu u umu grande
ul'dçihJ, us püluvrus de elogio c referência uo saudoso Octüvio Mun·
gubciru.
Devo d.:clurur que o Dr. lv.:s Tito de Oliveira publicàu, faz
pouco tempo, um trabulho, fruto de sua gratidão como cx-uu~iliar
do liovcrnndor Oct!~>io Mungabcira, sobre u vida do grande esta·
dista, S. S•, porém, nilo é um biógrufo nem sequer um literato. É um
cslndioso do Direito. Tnlvcz, por isso, niio tenha o seu livro, cuja
tirugcnl, segundo sei, roi muito limitudu, ulcunçundo' u projcçUo a
~Jlle vlsuuu homemtgcm.
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memória da Buhia, porque vinculado às melhores causas nacionais e
i1s mais j ustus reivindicações populares.
Não foi, por acuso, que o seu nome veio à tona quando estou a
trutur da situação dos moradores dos Alagados. !;: que a ela se uniu
lumbí:m ele como expressão autêntica de homem público, sempre
alento nos interesses colelivos. (Multo bem! O orador é
cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (Maaalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Ota ir Becker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - Santa Catarina. Pronuncia o seaulnte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Senadores:
O Jornal de Brasma publicou, em sua edição de domingo, reporÚ•s•m visando a discussão de deliberação que teria sido tomada pela
aluai Administraçilo de Brasília.
Trata-se da colocação ou não de placas de mármore nos viadutos entre as duas W-3 c no SIA, cm fase final de construção nesta
cidade.
Segundo o mesmo jornal, as opiniões são divergentes. Uns se
pronunciam a favor e outros contra.

Nada perderão eles se tiverem acabamento mais barato, desde
que de bom gosto.
Do conlrilrio, jamuis alcançaremos a solução de problemas que
se ngruvurào, rumando pura uma situação de gravidade insanável,
Ncccssí•rio, sobretudo, que se dê mais atenção às questões de na·
tu reza socíul, u nm de que Brusllia não venha a se tornar am triste
exemplo de injustiça e incúria para o País c o mundo.
Espero, na primeira oportunidade, sugerir à Comissão do Distri·
lo l'cperul, que integro, o exame desse assunto, bem como de outro~
que estão a reclamar nossa atenção, face às responsabilidades que
nos fo!am conferidas pela Constituição Federal.

I! o que se dá, por exemplo, com críticas c acusações feitas à
Casa do Candungo, com relação à utilização dos recursos financeiros
que obtém, sobretudo, através da realização da Festa dos Estados.
Nilo endosso críticas c muito menos acusações. Mas entcnoo
que a Comissão do Distrito Federal constitui foro adequado ao per·
feito esclarecimento do assunto.
Não í: admissível que paire qualquer dúvida, por menor e mais
remota que seja, sobre a boa aplicação desses recursos.
Pessoalmente, mais gostaria de que quantias tão grandes fossem

Informa, ainda, que essas placas custarão cerca de 500 mil cruzeiros.

connadas a um organismo oficial, que se dcsincumbisse de distribuilos de modo mais adequado, pois importâncias tão considcrllveis,

Não lenho dúvidas de que Brasília é: e deve ser uma cidade monumental,
·

quer-me parecer não devam ser destinadas a uma só entidade.

Não se pode condenar que à nova Capital se dê um caráter monumental, mas restrito, pois nem tudo há de ter essa grandiosidade.
Temos, nesta cidade, problemas por demais sérios, inclusive de
natureza social, ainda mais abundantes nas cidades satélites.
São p'roblcmas que se vêm agravando continuamente c para
cuja solução são necessários muitos recursos. De outro Indo, muitas
outras questões vêm-se agravando, sempre com a alegação de
escassez dc recursos. E os notamos cm numerosos setores.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. OTAIR BECKER (ARENA-Santa Catarina) - pois
nua, nobre Senhor.

O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás) - Primeiramente,
queria cumprimentar V. Ex• por abordar assunto de tal importância
na tarde de hoje, que seja, relativamente a Brasília. Dois aspectos
Ainda não fa~ muito, vimos um tratar destruir um cabo telcfôni· gostaríamos de salientar no discurso de V. Ex• O primeiro seria no
co quando executava serviços de tcrraplenagcm destinada à edifi- que tange à observação que faz com relação aos recursos obtidos
cação, disso resultando prejuízos consideráveis.
pela Casa do Candango. O.corre, nobre Senador, GUC quando
Obtivemos, a propósito do Presidente da TELEBRASILIA a Brasília ainda era praticamente um canteiro de obras, rundou-se a
informação de que não se dispõe de um cadastro urbano, o que fucili· Casa do Cundango para resolver o problema dos menores
abandonados da cidade nascente. A sua denominação é uma homc·
tu ocorrências e incidentes como o que aludo, além de outros incon·
nagcm ao homem que construiu Brasllia, o candango. ~ da Casa do
vcnientes c mesmo prejuízos.
Candango a iniciativa de organizar a primeira Festa dos Estados,
Todos os que aqui residem vêem o agravamento do problema que, nu verdade, não é uma festa onciul, mas recebe a colaboração, o
dos menores abandonados.
entendimento e o apoio não só do Governo do Distrito Federal
como dos Governos dos vários Estados da Fcdcrnçilo. A cidade crcs·
Faliam escolas c professores.
ceu, a festa cresceu e os recursos aumcnturam 1 daí porque recebe,
Necessita o Governo local de recursos para a solução de proble· anuulmcntc, u Cusu do Candungo, parcela razoavelmente grande dos
rnus, luis como falta d'água (de qui: a Ccilândia é exemplo gritante), recursos resultantes dos lucros uuferidos nessa fcstu. ~ óbvio que,
urbuniwção, sobretudo em úrcus como a Asa Norte, Guarlls I c 11, quando V. Ex• qualinca a Comissão do Distrito Federul como foro
competente pura debute de assunto dessa natureza, quer-me parecer
Vurgem Bonita, cidades satéÚtes e tantos outros.
que nua seria ubsoiutumente correto. Cabe a qualquer representante
De todos os lados acumulam-se problemas curactcrlsticos de do povo, u qualquer cidadão da cidade propor à Casa do Candongo
uma cidade velha, que desabo num u nova Capital.
que abra mão dos recursos auferidos de uma festa de suu iniciativa
para reparti-los com "n" outras entidades que, igualmente, prestam
Acredito, assim, que não seria demais uma certa modcruçilo nos relevantes serviços a áreas menos favorecidas du · população
gastos públicos, de forma· muito especial no que tenha curfltcr brasiliense. Parece que, no mérito, V. Ex• tem mzão. Admito que a
Casa do Candungo possa ubrir mi\o de parte dos recursos que obtém
supí:rnuo ou adiável.
unuaimcnte com u Festa dos Estados, eis que, segundo me infor·
!!. o que, cm minha opiniilo, se dá com us placus de mllrmore muram, parle desses recursos são, nplicudos cm cadernetas de.
poupança ou Letras Reajustúvcis do Tesouro Nacional pum que ren·
pum os viadutos cm. fase de construçiio.
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-657dum dividendos a fim de aquela entidade não ter problemas de
administração, Mas o foro competente não seria a Comissão do DisO SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - (iolás - Para uma
trito Federnl. V. Ex• já está fazendo o apelo que deve ser feito, mas comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
ele deve ser dirigido à Casa do Candungo, dona dos recursos, pura a Senadores:
sua distribuição, ~evidente a problemática das cidades-satélites, sobretudo a dos serviços de águas e esgotos da Ceilândia, mencionada
~ constrangedor, para nós, ocuparmos, esta tarde, a tribuna do
por V, Ex• Lembrarei apenas a V. Ex• que, recentemente, o
Senado para fazer a comunicação que o dever nos impõe.
eminente Presidente ,Geisel deu substancial ajuda a Brasília, destinanA'nalisaremos, Sr, Presidente e Srs. Senadores, suscintamente,do especificamente- e nós votamos.- recursos da ordem de meio
bilhão de cruzeiros, que serão destinados à realização de obras
Cingindo-nos praticamente à comunicação recebida da Ordem dos
públicas, principalmente as do sistema viário da cidade: duplicação
Advogados do Brasil, Scção ~e Goiás - fatos verificados no meu
de pistas, melhoria do sistema asfáltico e "n" obras públicas que
Estado. Mas antes eu me permitiria lembrar o art, 153 da Constituiestilo aí carentes quanto no seu término. Quanto ao problema especíção Federal e o seu§ 10, quando diz:
fico do sistema de abastecimento d'água da cidade-satélite de Ceilündia já existe, segundo estou informado, não oficialmente, contrato
"A casa é o asilo inviolável do indivíduo: ninguém pode
pcnetrafnela, à noite, sem consentimento do morador, a não
entre a Sociedade de Habitação e Interesse Social, a SHIS, e o Banco
ser em caso de crime ou desastre, nem durante o dia, fora dos
Nacional da Habitação, o BNH, no sentido de resolver o problema
casos e na forma que a lei estabelecer."
de abastecimento d'água não só de CeÜândia, como a sua ampliação
no Guará 11, no Guará lll, e nessa nova cidade, a ser construída,
Diz o§ 12 do mesmo artigo:
cujo nome não me recordo. Só queria chamar a atenção de V. Ex•
"Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
pura que tenhamos um pouco de boa vontade, um pouco de
ordem escrita de autoridade competente, A lei disporá sobre
compreensão para com este eminente homem público que é o
a prestação de fiança. A prisão ou detenção de qualquer
Governador do Distrito Federal; no sentido das obras públicas que
pessoa será imediatamente comunicada ao juiz competente,
aqui se realizam. O crescimento de Brasília é assustador: enquanto o
qur. a relaxaní, se não for legal."
crescimento populacional, nos últimos tempos, significam no máE mn1s o§ 14 do mesmo artigo:
ximo 21%, no meu Estado ou no Estado do Paraná, vizinho de
V. 'Ex•, o crescimento de Brasília ultrapassa a casa dos 40%. Da!
"Impõe-se a todas as autoridades" o · respeito à
porque as obras públicas do Distrito Federal, embora realizadas em
integridade lisica e moral do detento e do presidiário,"
ritmo acelerado, estão sempre aquém do crescimento demográfico
Sr, Presidente e Srs. Senadores, no começo da semana passada,
da cidade, que é, como disse, realmente assustador. V. Ex• aborda
tomamos conhecimento de que uma série de prisões, aparentemente
bem o problema; só lhe peço que tenha a compreensão a que hâ póuinexplicáveis, vinha ocorrendo na Capital do meu Estado. Hoje
co me referi.
recebemos, da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, o
seguinte oficio:
O SR. OTAIR BECKER (ARENA-Santa Catarina) Goiânin, 24·9· 75
Srilhante Senador Osires Teixeira, o aparte de V, Ex• enriquece este
Of. n• 962/75.P.
meu modesto pronunciamento. Quero dizer-lhe. q~e em absoluto
"Senhor Senador Lázaro Barbosa,
estou nesta tribuna para criticar o Governo do DIStritO Federa\. Estou aqui apenas para prestar minha humilde colaboração a esse
Cumprindo deliberação do Conselho Seccional, ontem
Governo, e para dizer-lhe que, antes da colocação de mármore em
tomadn em sessão extraordinária, transmito a a Vossa
viadutos, temos muito que fazer de maior importância. E a prova
Excelência as apreensões dos advogados goianàs diante das
está nas afirmativas de V, Ex•: teve' o Excelentíssimo Senhor Prcsi·
numerosas prisões ocorridas nesta Capital, atingindo memdente da República que suplementar para o Governo do Distrito
bros da classe.
Federal meio bilhão de cruzeiros antigos. Então, Srs. Senadores,
Anteontem, dia 22, quando se encontrava cm sua
mais uma rnzão para que ns obras desta cidade, que cresce extraorrcsidí:nciu, entre a esposa e filhos, foi preso pela Polícill Fedinariamente - como bem disse V, Ex• - sejam feitas da forma
deral o Dr. Oluvo Berquó, advogado conceituado, dono de
mais econômica possível.
uma das bancas mais movimentadus destn Capital, e que exc:rce, por eleição dos pares, o cargo de t•-Secretário desta
Quanto à Casa do Candango, o período que vou ler cm seguida,
Seccional.
puru encerrar estC breve pronunciamento, r~spondcrá in totum à
O Dr. Olavo Berquó também é fazendeiro neste muncí·
indosaçiio de V. Ex•, pois não estou a criticar, muito pelo contrí~rio,
pio. utividndc que, ao lado de intensa advocacia, lhe absorve
estou procurando salvaguurdar o bom nome de~~n entidade c, inchatodo o h:mpo,
sivc, salvaguardar a existência da r ~:;tu dos Estados, quejú é umu traPrcndcrnm, ainda, no mesmo dia, o Dr. Sebastião
dição cm nossa Capital,
N~1vcs, de 66 anos de idade, magistrado aposentado e ndvogado, retirado da residência pela Po\icin Federal c levado, como
Concluindo, Sr. Presidente, as criticas e dúvidas aí estilo.
o Dr. 0\avo Bcrquô, para lugar i~norado.
Devem ser integrnlmente desfeitns, no interesse da própria Casa do
Amhos necessitam de cuidados médicos, o primeiro por
Cundango c da Festa dos Estados, uma bela tradiçuo local.
haver sofrido, dias nti'ÍIS, amcaç~1 de enfarte, c o l1ltimo por
E a Comissão do Distrito Federal poderá colaborar para isso.
ser diuhêtico.
Muito ohrigado. (Multo bem! Palnms.)
Aind:~ fllÍ preso no mesmo dia, muo; posto cm liberdHdc
nn madrugada seguinte, o Dr. Júlio Alcncas\ro Veiga Filho,
simplesmente porque tenturn, invocando a sua condi~iio de
advogndo, interferir nu nrhitrilriu prisiio de seu tin Carlos
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
AIencastre Veiga, ocnsiilo cm qut: ip.u:tlmcnlt: st: viu detido,
par" umn comunicação u~gcntc, com o tempo ml1xin1o de dez minusem motivo justo ou r:li':o:'wd, Ll Dr. Mún:iu Alcncastro
tos, ao nobre Senari<lr Lúzuro Barbo1.a.
Ycigu, Escrivfio dos Feitos da Fazenda P(lhlka Municipal, na
Comarc:1 de Goitinin.

-1158Entre outros cidadãos presos, menciono ainda, por ligado aos meios forenses, o Promotor de Justiça e Professor de
Direito Geral Raul Flcury Curado.
Os presos estão cm regime de incomunicabilidade,
ignorando-se mesmo, à falta de fonte informativu, o local
certo onde se cncon tram.
Sendo inócuas, por óbvios motivos, no momento,
quaisquer medidas judiciais na defesa dos advogados privados de sua liberdade, levo os ralus, ~uju gravidade nilo
preciso ressultar, uo conhecimento de Vossa Excelência c dos
demais ilustres c honrados membros da Bancada goiana no
Congresso Nacional, esperando que gestões sejam tomadas,
com urgência, perante quem de direito, visando ao resguardo
da integridade ~ nsica dos presos, quebra da respectiva
incomunicabilidade, e pura lh~:s serem asseguradas as
prcrrogativtis confcrid:1s por lei aos advogados.
Valho-me do ensejo pnra apresentar a Vossa Escelência
as expressões de minha alta estima c consideração
(Dr. Jorge Jungmann)
Presidente.
Sr. Prcsidcn to, Srs. Senadores, ao fazermos esto registro, esperamos que o Sr. Ministro da Justiça e o Líder do Governo no Senado
da República adotem as providências cabíveis, no sentido de serem
dadas aos advogados presos na semana passada as garantiaS que a lei
lhes ~•sscgurn.

a esta horaj(o está à busca de esclarecimentos, pura informar ii Casa c
i1 Nnçào u respeito do que ocorreu em relação a cssus prisões cm
Goi{ls.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB-Golás)- Permite V, Ex• um ligeiro aparte?
O SR. OSIRES TEIXERA (ARENA-Goiás)- Com pruzcr.
O Sr. Lázaro Barboza (ARENA-Goiás)- Nobre Senador Osin.:s Tcixciru, cfctivumentc, o ofício que acabo dei dar conhecimento !1
Casa, me foi entregue hoje pela manhã, mas o mensugeiro do ~rosi
dcntc da Ordem dos Advogados explicou-me que, embora o ofício
estivesse pronto desde o dia 24, só hoje foi possível' ao Presidente encaminhil-lo ils nossas mãos, assim como às mãos de V. Ex• Afirmava
ainda o portador que o Prosidente da Ordom dos Advogados do Brasil, Secção doGoiíos, nos comunicava não ter havido nenhuma alteração. dai ror que não se cogito~ de mudar a data do oncio, uma vez
que a situm;ào era u mesma.

O Sr. Osires Teixeira (ARENA-Goiás)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - Goiás) - Agradecemos a V. Ex• os esclarecimentos suplementares que presta. Comunico no nobre representante do Movimento Democrático Brasileiro
que a Liderança do Governo está, neste instante, a verificar não só a
procedência e a validade das prisões que se dizem realizadas, de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Bmsil, bem como com
relação a todas as outras pessoas mencionadas de leve nesto oficio.
Era a comunicação que queria fazer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-Goiás) - Não sei se o
Regimento permite apartes, pois estou fazendo uma comunicação.

O Sr. Franco Monloro (MDB- Sio Paulo)- Sr. Presidente,
peço u palavra para uma comunicação urgente.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Comunico a
V, Ex• que o Regimento Intcrno não pormite apartes.

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinlo)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montoro, para uma comunicação urgente.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-Golás) - Sinto muito,
pois seria um prazer conccdor o aparte a V. Ex•, nohre Senador.
Sr. Prcsidontc, Srs. Senadores, não temos dúvida de que o Lidor
da ARENA no Senado Federal, principalmente, tomará as medidas
cabivcis, no sentido de dar aos advogados goianos as garantias que
por lei devem gozar, mesmo porque i: um fato auspicioso para todos
nós·-- a Aliança Rcnovadoru Nacional acaba de dar publicidade ao
seu programa, quo diz, logo na parte introdutória, que a ARENA lutarú para atingir o Estado de Direito que mantenha, em toda a sua
plenitude, os direitos fundamentais do homem, protegendo a suu liberdade contra o modo, contra o pauperismo, etc, etc, etc.
Assim, Sr. Presidente. sem maiores comentários, de vez que entendemos serem eles dcsnecessflrios, cru o registro que pretendíamos
fazer, nesta tarde. (Muito bem!)

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- Sio Paulo. Para uma
comunicação. Sem reYisão do orador.)- Sr. Presidente, a Liderança
do MDB acaba de receber uma comunicação, que requer uma noticia ao Plenário e uma solicitação de esclarecimentos por parte do
Ministério da Justiça.
Truta-se da prisrao, cm Fortaleza, dentro de um õnibus, no dia
15 de setembro úHimo, de um 'Jncião de 62 anos, o Sr. Pedro Jerõnimo Silvério. Dois dias depo~~. o preso faloceu .• Seu corpo foi entregue ia família, sem maiores explicações ..Pessoas da sua família dizem
existir. inclusive. sinais de estrangulamento.
Cumprindo o nosso dever de defesa dos direitos da pessoa
humana, trazemos o fato ao conhecimento do Plenário e, particularmente, solicitamos no Sr. Ministro da Justiça os esclarecimentos que o caso requer. (Multo bem!)

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-Goiás)- Peço a palavra como Líder, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, projeto que scrú lido pelo Sr. 1•-Secretário.
~lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Osires Teixeira, como Lider.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA-Goiás. Como Lider da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Pcdi a puluvra, Sr. Presidente, tão-somente para uma comunicuçü.o.
Como o Senador Lúzaro Barboza, também nós, ropresentuntes
de Goiús, recebemos do ilustre Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção de Goiás, Dr. Jorge Jungmann, idêntico ofício, cm
que S. Ex• relu tu as prisões verificadas e pede providências cabíveis a
respeito.
Informo, primeiro no nobre Senador Lázaro Barboza, segundo,
uCasa e ii Nação que, tão logo recebemos o ofício, datado do diu 24
do mês corrente, mus que somente chegou às minhns mãos, ussim como somente chegou às mãos do nobre Senador Lázaro Burbozu nu
manhã de hoje, dui por que só hoje cst(o S. Ex• fazendo o registro, tomamos a providência de encaminhá-lo à Liderança do Governo, que

PROJETO DE LEI DO SENr.OO N• 167, DE 1975
Dá no•a redução no Cllf'lll do Jrllgo 487 da Consolidação
das l.eis do Trabalho,
O Congresso Nacional decreta:
t\rt. I• O caput do mtigo 487 dn Consolidação das Leis do Trabalho, aprol'ada pelo Decreto-lei n•> 5.452, de 11• de m:oio de 194.1,
p:lSSll n ter u scgLlinte reduçtto, m:.ntillos os respc~o:tivos pur;'1grafos:
''Art. 487. Não havendo prazo estipulndo, n parte lllle,
sem justo motivo, quiser rescindir o contrato th:ver[l avisar a
outrn dn sua resolução com n antecedência minima de 30
(trintn) dias",
Arl. 2'' E~ta lei cntrnrá cm vigor na datn de sua publicuçun,
revogudns m disposiçôcs cm conlr(lrio,
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Scrl1 feita u transcrição solicitada.
"Biumenuu (Sucursal) -

A história de Blumcnau, longe de

~onotuçõcs místicas c roriiânticas •. significa, acima de tudo, um exemplo de d~te!minaçilo corajosa e do trabalho incansável dos imigran·
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tcs germamcos, que podem ser resumidos nas palavras de Hcimunn
Bruto Otto Blumenau ao deixar a Alemanha em direção ao Brasil:
"Se o nosso Governo me ajudar de alguma maneira e eu continuar
com a forca c saúde, cu hei de mostrar em Santa. Catarina que o
alemão, por seu próprio esforço, pode conseguir alguma coisa que
não seja en.sinada pelos Yankces" .
A história do município começa em princípios do mês de janeiro
de 1848, quando Hermann Blumenau, acompanhado do comerciante
Fernando Hackradt, explorou pela primeira vez uma extensa região
banhada pelo caudaloso rio ltajai·Acu. As informações que anterior·
mente obtiveram através da Sociedade de Protcção aos Imigrantes
do Sul do Brasil correspondiam à realidade: matas virgens, feras,
enchentes, doenças misturadas a um solo rico c fértil. E já no
primeiro contato com a terra que se tornaria a sua segunda Pátria,
ele escolheu o lugar onde nasceria a colónia de Blumenau,
transformada hoje numa das mais importantes cidades do Sul do
Brasil.
Nascido a 26 de dezembro de 1819, na pequena cidade de
Hasse)fcld - região do Harz (na época, Ducado de Brunsviqae),
Hermano Bruno Otto Blumenau, farmacêutico, químico e doutor na
cadeira de Filosofia, já trazia desde cedo o desejo incontrolável de
conhecer melhor o mundo em que vivia. Em 1846, ao graduar-.c cm
Filosofia na Universidade de Erlangcn (Inglaterra) tra•ou aniizade
com o grande naturalista Von Martius, que já conhecia bem o Brasil;
c foi através das informações deste seu novo amigá que
Dr. Blumcnau decidiu-se a emigrar para o Brasil, partindo de
Hamburgo a bordo do veleiro "Johannes", no dia 30 de marco de
1846 e chegando ao porto do Rio ,Çlrande do Sul meses depois. De Já,
veio até a capital da Província de Santa Catarina, seguihdo, poste·
riormente, para o Rio de Janeiro, onde entregou cartus de
recomenduçào a inúmeras autoridades do Império e a partir das
quais iniciou a longa jornada de colonização de terras do Sul no
Brasil. Após escolher o lugar da nova colónia, retornou à Alemanha
pura recrutar imigrantes, enquanto seu sócio Fernando Huckrudt
aqui permunecin, limpando as primeira áreas para: construir abrigos
e plantar ns primeiras sementes.
Em 20 de março de 1850, a bordo do "Christian Mathius
S~hoerer" embarca~u.m os I7 primeiros imigrantes, que após uma
v.mge~ ~e 3 meses, .mum estabelecer-se, inicialmente, às margens do
r1o ltaJUl·Açu, próxomo às desembocuduras dos ribeirões Garciu c du
Vclhn. Ataques fr~qUentes de indigenas que povoavam grundes áreas
du então Prt>v(nCI3 de Santa Catarina, feras, doenças, enchentes
dcsvust.ndo!as, d_ificuldades incalculáveis 'nos meios de transporte e
comum~açao, alem da falta de recursos financeiros. não foram moi i·
vos suficientemente fortes para demõver Hermano Bruno Otto
Blumcnau dnquilo que sempre tinha sido o seu grande sonho: dar a
sua P~triu a~otiva, uma colônia rica e desenvolvida proporcionando
aos computnotns que com ele a..:cituram o desalio dà nova terra, umu

existõnciu trunqUilu e abastada,
A Volla
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Em I 884, depois de 34 anos de lutas c sucrifícios,
Dr; Blumenuu, deixou a colónia que fundura (e que já pnssaru à
categoria de municlpio) já plenamente descnvolvidn e com 18 mil
hubituntcs puru retornar à Alemanha, onde fuleceu em 30 de outubro
de I899, cm conseqUência da velhice, pouco untes de complctnr 80
unos, ,

que deixar o Pais. Em trecho desta carta, cujo origina! está conserva·
do no Museu .de Petrópol!s (RJ), ele confessa: "Retiro-me profunda·
~ente •.omo~1do desta mm h? bela pátria ndotiva, cm que passei os
dms mu1s felizes, como tambem os mais tristes de minha vida. Teria
desejado deixar um dia minhas cinzas no torrão em que derramei
muito suor, mas tenho de curvur-mc aos ditames do destino ...

E, no diu 2 de setembro de 1974, seu desejo foi cumprido, com~
translado dos sc~s .restos ~ortais,juntumente com os dn esposa Ber·
thu c du filha Crostme, CUJOS restos mortais foram depositados pura
sempre no mausoléu construído cm sua homenagem, uo lado da Prc·
feitura Municipal.
Amor à No•• Pátria .
Em 1865, quinze anos depois de sua fundação, a colónia de
· Blumenau, os seus imigrantes, particularmente, dava um dignificun·
te exemplo de patriotismo. Chefiados pelo engenheiro Emílio Ode·
brecht, que fora oficial prussiano, um batalhão composto por 56
voluntúrios partiu pura juntar-se às tropas brasileiras, em combate
com o Paraguai. O grupumento de Blumenuu levava como estun·
durtc, uma bandeira nus cores preta, vermelha c amarelo-ouro, as
mesmas que os democratas alemães usaram em 1848, quando do
movimento revolucionário contra o despotismo feudal na Alemanha.
. Em termos de iniciativa c pioneirismo, aliás, Blumenau se sobressai no ES1•1do e até no País; há um número incontável de primei·
ras coisas que aqui foram feitas c com as quais concorreu para o próprio desenvolvimento de Santa Catarina c do Brasil.
Assim, foi cm Blumcnau que, pela primeira vez, se fez uso do
urudo ugricola no Estado. As primeira abelhas européias de Santa
Caturinu c do Vale do ltujuí, vieram para cá uoravés do Dr. Blume·
nau. Nas runs da cidade, correrum as rodas do primeiro automóvel
que Santa Cutatinu viu; o primeiro exemplar do "pinusclliottis" cres·
ccu ios murgcns do ltajaí-Açu. O. pioneirismo na indúsiria têxtil do
País, é um título que a cidude guarda com carinho, assim como a pri·
meira fúbricu de fósforo, "Dominó", As primeiras luminárias elétri·
cas brilharam nas ruas daqui, grucas a usina geradora na localidade
de Gasparinho, os primeiros sons da radiodifusão partiram da terra
colonizadn por imigrantes alemães,
Blumenau, 125 anos depois
Limitado uo Norte pelos municípios de Pomerode e Massurun·
duba; ao Sul, por Guabiruba; a Leste, com Massarunduba c Gaspar
e a Oeste,'?~ Pomcrode e lndaial, o municlpio de Blumenau possui
u~u .su~erfoc1e tatu) de 452 quilómetros quadrados, pelos quais estú
dJStnbu1da uma população de 130 mil habitantes. Situada numa re·
gião central dn Vale do ltujaí, de filei) acesso por pisl<ls asfaltadas, a
médiu das miíximus é de 32,5 graus Centígrados c a médin das mini·
mus de I I ,2 graus Centígrados.
Sesscntn c quutro escolas fu1.em parte du rede escolar de ensino
dus quuis 31 municipais, JO cstndunil~ c particulares, além dn Univcr~
sidnde, rcpre>entand.o um contingente estudantil de 33.185 possam.
A Fundaçüo Educucoonal da Rc~i,1o de Blumenuu. criadn c mnntidH
pelos alunos c pclio Prefeitura da região, oferece hoje 16 cursos di·
fercntes cm 5 fuculdqdes, atraindo jú estudantes de outros Estudos. E
Blumenau se constitui hoje, depois de Florianópolis, no maior centro
universitúrio do Estado, contundo utuulmente com 3.700 alunos.
Atualmcnte, existem 512 indústrias com parque fabril diversifi·

cndo. Os principais rumos industriais qunnto uo número de cst~lbelc

cimentos e valor de produção suo o têxtil, produtos alimentícios
mctulúrgico, ~est~.uírio, móveis, ccri1micu, vidrnriu c artdutos de mu:
dciru, reprcsentundo cerca de 80% de valor du produção do' municí·
pio. A contrihuiçilo do município aos cofres du Uniüo c do Estudo é'
altamente expressiva. Em 1973, n Uniüo urrccudou mais de 80
milhões c o Estudo muis de 95 milhões.

Em 21 de dezembro de 1884, quando deixou o Brasil, ele escre·
De ucordo com dndos estat!sticos recolhidos mé fins de 1974, 0
veu ao Imperador D. Pedro· 11, manifestando o seu pesar cm ter número de cmprcgudos nus 512 indústrias, era de 25.895 pessoas; no

-660comércio, 5.564 c nos estabelecimentos prestadores de serviço, 9.939,
liojc, decorrido um uno, é oportuno voltar a esses temas, e o fu.
perfazendo um total de 41,380 pessoas economicamente ativns.
ço purn ·rtltincur desde logo o ponto de vista que então defen'demos
Além de outros em construção, Bhimenuu tem hoje em pleno quunto ils possibilidade de expunsàci dn ugroindústria açucareira,
funcionamento, 13 hotéis, além de 20 restaurantes categorizados, ponto de vista já agora concretizado em programa do Instituto,
incluindo-se entre eles os que servem pratos típicos du cozinha ule· · homologado em nível ministerial, e que estabelece, puru 1980, u meta
m". Nu rede bunc{~ria, existem 22 estabelecimentos, ao ludo de 4 ·de 170,0 milhões de sucos, correspondendo a 10,0 milhões de tone.
hospitais modernamente equipados. No setor de comunicações, a ludus métricas, das quais 5,750 milhões destinadas ao consumo intcr.
cidade está ligada ao Sistema de Discagem Diretu à Dbtünciu, pos· no, e o .restante à exportação c u recuperação dos estoques de se.
sui um cunal de televisão c repetidora de um outro; Jornais Diários. gurnnçu, hoje em níveis perigosamente baixos.
Jornais semanais, além de sucursais de outros órgãos, bem como 5
Vi1le notar que esta meta, aparentemente ambiciosa, foi nxadu
emissoras de rádio.
após laboriosa análise, envolvendo a capacidade de absorção do morNo campo do esporte, Blumenau detém por oito unos seguidos, cado interno, na base de 46 kg per caplla e uma população prevista
o titulo de campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Possui uin· de 125,0 milhões, e, bem assim, o comportamento provável do merda um teatro com palco giratório, uma Escola Superior de Música, 3 cudo livre mundial, até o r.m da década.
cinemas e li clubes de serviço. Nos últimos unos, o turismo transfor·
Se não atentássemos rigorosamente u estes aspectos, ao formou-se em alta fonte de renda para o município que recebe atuulmen· mulnr nosso programa, cedendo, por exemplo, a miragem de poder
te milhare de visitantes, principalmente entre os meses de novembro dobrar a produção utual até 1980, correríamos o risco de planejar a
e fevereiro."
superprodu~i\o, com o seu cortejo inseparável: o ominoso contingenO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 2:

ciamcnto.

Mas correríamos, sobretudo, o risco de planejar o impossível, o
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 416, de irreal, pois a verdade irrecusável é que será necessllrio um esforço
1975, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a muito sério c continuado, cm todas as áreas de nossa agroindústria,
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do além de condições climáticas favoráveis, para que as metas de produPresidente do Instituto do Açúcar c do Álcool (IAA), Ge· ção nxadas em nosso programa venham a ser de fato atingidas.
nem I Álvaro Tuvares Carmo, pronunciado no dia IS de agos·
Será necess.ário, antes de tudo, que a modernização industrial
to de 1975, por ocasião do encerramento do III Encontro Na· do setor atinja um ponto que resulte no aumento da capacidade
cional dos Produtores de Açúcar, realizado em Campos, Esta· instuludtl cm torno de 50%, e, ainda mais, que novas usinas, criadas
do do Rio dcJaneiro.
de preferência em áreas não tradicionais, e portanto não suturadas,
venham a complementar as necessidades dC'JlrOduçào previstas para
A m:nêria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo 1980.
Mas será preciso, sobretudo, que a produção ugrlcola aumente
sua vowçào adiada por falta de quorum.
de tal forma que possa atender a nova capacidade industrial. .
·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
Quanto a isto, vale assinalar que, da parte do Governo, algo já
dos. (Pausa.)
vem sendo feito pura atender ao aumento da produção agrícola,
Aprovado.
através de estímulos à expansão das lavouras, subsidiando juros,
Será feita a transcrição solicitada.
através de nnanciamentos para a aquisiÇão de máquinas 'agrícolas,
etc., programas que não sofrerão solução de continuidade e, ao
"Senhor Presidente
contrl~rio, serão aceleradas, com maior dotação de recursos.
Após cinco dias de um intenso programa, em que conferencistas
Não obstante, é forçoso reconhecer que muito caberá ao setor
dos mais credenciados aqui se fizeram ouvir, dando ensejo. a debates
ti10 hrilhuntcs quanto construtivos, cabe·me á honrosa inéurnbência privado para que os objetivos de produção venham a ser alcançados.
de proceder ao encerramento deste 111 Encontro Nacional dos Produ·
Vem a propósito lembrar que há uma forte corrente de opinião
tores de Açúcar, cm atendimento a amável convite de seu preclaro que atribui o fraco ritmo de crescimento dà produção canavieir,a a
Presidente, Dr. Evaldo Inojosa.
uma razão única: o desinteresse do produtor cm face do preço r.xado
Gosthria, nesta oportunidade, de trazer-lhes também uma pelo Governo pum a tonelada de cana, considerado insunciente e
contrihuiçrío que pudesse ncresccntar algo de substuncioso uos ltll)US

nüo remunerativo,

de urdem setorial que aqui foram tratados, no mais alto nlvel. Infeliz,
Sem deixar de reconhecer o que há de verdadeiro nesta
mente, os afazeres de meu cargo, agravados pelos problemas
decorrentes das adversidades climáticas que atingiram algumas assertiva, em determinados casos, consideramos ser esta uma razão
zonas produtoras, não me permitiram tempo sunciente para dar, a de ordem subjctiva. Se encarado o problema com maior dose de
cssu contribuição, a qualidude e a profundidade que este Encontro objetividude, poder-se-á também atribuir o fraco crescimento da ·
cstú u merecer.
nossu produçuo canavieiru a fatores climáticos adversos que se
Nilo lhes tomurei, portanto, senão uma pequena parcela de seu repetirum com insistência nos últimos anos, tais como a forte
precioso tempo c de sua atenÇi\o.
estiagem que atingiu quase toda a região Centro-Sul nu safra 74/75,
Mas, nilo me furtarei ainda assim ao dever de lhes lembrar que, fato lurgumente comprovado nesta região campista.
cm depoimento prestado, neste mesmo auditório, em agosto de 1974,
Foram, u nos.o ver, estas condições desfavoráveis e ni\o o
ao ensejo dos trabalhos de abertura do 11 Encontro, abordei ulguns desinteresse dos produtores, que reduziram aquela sufru dos 125,0
tcnws dn conjuntura açucareira, foculizundo especiulmcnte três milhões iniciulmente previstos para os 112,0 milhões de sucos reul·
uspcctos:

mente produzidos, baixundo o ritmo de crescimento do setor que,
Jv- qunnto às perspectivus promissoras que podlamos antever, nus primeirus 4 sufrus du década dos 70, havia sido bastante satisfutó·
a curto c médio pruw;
rio: J0,5%, aproximudumente iguuluo crescimento do PIB nacional.
2•- quanto ao seu principul problema, origem de todos as suns
Outro uspecto ubordudo em meu depoimento de há um uno
ntuais diliculdudes: u buixa produtividude, sobretudo no setor
utríiS, foi o du buixn produtividudc crõnica cm que se debute a
u~rícolu;
3v - 'luanto Us repercussões que se podr:rium esperar dtt novu

ngroindústriu uçucurcirn e, sobretudo, a lnvouru canuvicira.

Nunca scrú demais cnfutizur eslt: ponto que poderá compro·
politicu de mi'sturn carburnnte, jú entno cm estudo ao nlvcl minis·
teriul.
meter- este sim- de modo irremedil1vcl, us nossus metus de produ-

-661ção parn 1980, embora seja público c notório que o Governo, atrnvés
do Instituto, vem se empenhando a fundo para a soluçílo do proble·
mu, criundÜ o Plunalsucur e canalizando recursos pondcrúvcis,
oriundos do Fundo de Exportação, de modo a dar a esse programa
umu dimensão c umu intcnsidudejamuis imaginadas sequer, cm todo
o pussndo dn nossa agroindústriu açucareira.
Nuo obstante, reconhecemos honestamente que a resposta
esperada pura todo esse esforço aindu não foi obtida,
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Na situação atual, a produção brasileira de cana destinada à fa·
bricação de açúcar abrange uma área de 1,640 milhão de hectares
que, com um rendimento médio de 50 kg por hectare, podem fornecer 82,0 milhões de toneladas de cana, cm condições climáticas
normais . . ~
Quando esmagadas, se considerado um rendimento médio de
92 kg de açúcar por tonelada de cana, poder-se-á obter 7,5toneludas
do produto, ou sejam 125,0 milhões de sacos aproximadamente,
Se, apenas, o nosso rendimento•agricola fosse igual ao obtido
em média, na Austrália, isto é, 85 toneladas por hectare,· com o
mesmo rendimento industr.ial de 92 kg por tonelada de cana,
poderíamos obter 12,720 milhões de toneladas de açúcar, quase o
dobro de noss.1 produção atual.
Admitinda ..se como invariáveis ·as nossos índices atuais de
50 t/ha c 92 kg de açúcar por tonelada de cana esmagada, para ai·
·cançar as metas de 1980- 10,0 milhões de toneladas- será preciso
uma área plantad~ de 2,180 milhões de hectares, produzindo 109,0
milhões de toneladas de cana. Uma área, portanto, superior à atual·mente ocupada em 540,0 mil hectares, que representa a expansão necessítria p~ra atingir a meta prevista.
No entanto, se lográssemos atingir, até 1980, os índices aluais
da Austrália, poderfamos reduzir a atual área plantada a 910,0 mi·
lhões de hectares, capazes de forneccr77,5 milhões de toneladas de
cana que, quando esmagadas, dariam os. 10,0 milhões de toneladas
de açúcar programadas.
Este é o quadro em suas verdadeiras dimensões. Este é. o desafio.
Dois fatos importantes aconteceram neste uno decorrido entre
os dois Encontros, e cumpre registrá-los nesta oportunidade.
Quero referir-me, primeiramente, ao Decreto n• 75.966, de I I de
julho último, que estabeleceu as bases para uma nova política relativa
à mistura carburante, fixando o preço de paridade para o álcool
anidro destinado a essa mistura, na base .de 44• kg de álcool para
60 kg de açúcar,
Vale notar que esse preço, a vigorar dentro de poucos dias,
embora calculado tendo em vista a remuneração adequada para o
álcool direto, deverá abranger também o álcool residual- que cons·
titui a quase totalidade do álcool atualmentc produzido -e isso re·
dundurú numa renda adicional, nada desprezível, para todo o setor.
Mus o que realmente essa nova politica representa de importante paru a ugroindústria do açúcar, na eventualidade, embora
rcmotu, de um retorno à superprodução, nilo poderá ser subesti·
mudo, desde que todo o parque industrial açucareiro venha a se
equipur dcvidumente.com destilarias anexas às Usinas.
Até que isso uconteça, porém, o que irá de fato ocorrer, será a
produçuo, em escula cada vez maior, de álcool residual, continuando
o açúcur como o produto nobre, pelo menos utí: que a. lavoura canu·
viciru atinju um nfvel de produção suficiente paru atender ii crescente
produçuo de uçúcur, e ainda huja sobras paru a fabricação de álcool
direto.
Outro futo digno de registro foi o comportumento unormul do
mercado internucionul de uçúcur que, após atingir níveis d• preços
irreais c ultissimos, fortemente trubalhudo pelu especulação, entrou
cm sensível dcsccnsl1, na buscu de um equilíbrio em nfveis reulfsticos
que, nu opinii\l1 dns anulistus. podeni ser cncontrudo, uindu no
dccnrrer deste uno, nu faixa de US$ 400/500 por toncladus, preços
que não desestimulam o consumo c, por outro ludo, podem ser consi~
dcrudos como compensadores pura 11 muioriu dos produtores,

A propósito, vale assimilar que o nosso custo FOB, incluindo a
remuncrução do produtor e todus as de>pesas que chamamos
PVU/FOB, considcrudu a média ·nacional, estú hoje em
CrS 1.971,79, por tonelada de uçúcar tipo demerara, correspondendo a USS 239,45 ao cfimbio do dia.
Acho oportuna essa informação atuulizada, pura desfuzcr
equívocos, visto que, com nlgumu freqUência, ouço e leio alusões a·

esse custo, muitas vezes distanciadas da realidade.
Pur:t h:rminur, umas breves considerações sobre a importância
do m~rcado interno na nossa economia açucareira,

Tenho, rt:itcradumente, assegurado que somos favoráveis a um
mercado interno de açúcar o mais amplo possível, sobretudo quando
considerumos u carência de outros elementos energéticos ao alcance

du reduzida capacidade aquisitiva do consumidor brasileiro médio.
9ucrcmos reafirmar essa opinii\o,
Pudesse o nosso povo apresentar índices de consumo relativos a
outros elementos- sobretudo os que lhes fornecem proteínas- semelhantes aos de açúcar c seria um dos povos bem alimentados do
mundo, mesmo em confronto com os dos países mais evoluídos c industrializados, c apresentaria índices de higidez muito mais satisfatórios do que hoje cm dia.
Timr-lhc, pois, u liberdade de consumir, com relativa largueza,
um importmnc alimento, do qual o Pais c o maior produtor do
mundo, em beneficio de um eventual aumento na pauta de exportação, parece-me um contra-senso, embora tal politica tenha seus defen!'orcs.
Exportando hoje em torno de 1/3 de açúcar produzido e consumindo no mercado interno os 2/3 restantes, tem a nossa agroin~
dústria açucareira uma sólida base para a colocação de toda a sua
produção. Base segura e estável que a põe a salvo, pelo menos em
parte, das vicissitudes do mercado externo de suas bruscas
osciluçõcs, muitas vezes imprevisíveis, o que não acontece em outros
países produtores.
Desejo encerrar este breve depoimento com informações sobre a
cxportuçi\o que considero interessantes para a classe produtora,
como aindn pum todo o Pais,
Não obstante as ndversidades climáticas que vêm intcrrÓmpcndo o curso normal da safra 75/76, obrigando-nos a um sacrincio
pondcri1vcl da produção exportável da região Centro-Sul, já podemos nfirmur, com os dados hoje disponíveis, que a nossa exportação de uçúcur ulcançaril, no corrente ano, mais de 2,0 milhões de

toneladas que deverão carrear para o Pais mais de USS 1,1 bilhão, a
menos que venha a ocorrer algo ainda imprevisível no tocante à produçi\o, ou quanto n conduta dos preços no mercado internacional."
Não seri\o esses resultados, por certo, tão brilhantes como os
obtidos no uno próximo findo, mus representarão, ainda assim; algo
de ponderi1vcl para o nosso orçamento de divisas, hoje em dia tão
depauperado pelo peso das importações essenciais uo desenvolvimento do Pnis e rcprcscntari\o pouco mais de 10% du receita,
segundo us últi.mus previsões das nossas autoridades financeiras.
Ate ÍIS 18:00 horas de ontem, 14 de agosto, os montantes da exportnção eram precisum~:nte o~ seguintes:
I.245,000 toneladas métricas, no valor de USS 885,0 milhões.
Senhor Presidente,
Meus Senhores.
"com n nwior satisfação que cumpro o dever de purubeniznr os
promotores deste Encontro, iniciativn por· demais oportunn da
Copernu, c o faço nu pcssou de seu eminente dirigente, Dr. Antonio
Evnldo lnojosn.
Apresento, no mesmo tempo, os meus calorosos cumprimçntos

u todos os conferencistas c debatcdores que desse Encontro participuram, cmprestundo.-lhc o brilho de sua inteligência cus luzes de seu
conlw~o.•inu.:nto.

Creio que nilo exngero se ufirmur que uma trndiçào estr1 ;1qui se
consolidundo com n reuliznção desse Encontro, que já é o 3• de oma
série, c que hí1 de ccrtumcntc repetir-se."

-662O SR. !'RESIDENTE (Mogolhiics Plnlo)-llcm3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 424, de
1975, do Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a
tnmscriçào, nos Anais do Senado Federal, do pronuncia·
menta do Ministro du Previdência e Assistência Sociul, Se·
nhor Luiz Gonzagu do Nascimento c Silva, na abertura do
X11 Congresso Nacional de Ncurologiu, Psiquiatria e
Higiene Mentnl, cm 14 de setembro de 1975.

A muté:ria constou dn Ordem do Dia da sessão anterior, tendo
sua votação ndindn por falta de quorum.
Em votnçào o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Ser(t rcitn <I trunscrici'io solicitada.
"Minhns Senhoras e meus Senhores,

uutoma~uo. sem lógica, novus técnicas de produção a esmo_ eis os
rcsp?nS!IVCIS por problemas que esses oitenta e poucos anos viram
surgir ou acentuar-se pura ugravur a condiçiío humana
L:::sst: estado de coisas provoca desajustes emodionnis angús~ius, ,'cnsõe~ e connitos, ulcoolismo, toxicomania, dcli~qUi:nciu
JUVcml, desvtos de conduta cm crianças c adolescentes, gerando, em
sumu. us neuroses c doenças psicossomáticas cuja incidência assume,
em nossos dias, proporções alarmantes.
Num mundo ussim anuviado, cm que o ser humano se sente atin·
gido em sua su~de mental, é f:íeil compreender a importância de que
se reveste u rcullzaçllo de Congressos como este que estou tendo a sa·
tisfaçllo de dar por instalado.
Enq~anto não logrurmos construir_ a .. nova civilizaçilo''.'.em que
a revol~çao acar~ctada pela aceleração da ciência c da tecnologia se
subordmc ao pnmudo dos valores humanísticos permanentes será.
"~da v:z ~a.is importante o papel reservado à neurologia, à psiquia·
trm c u higiene mental como fatores de reequilfbrio emocional c
psíquico.

Considero altamente honroso o convite que recebi- c aceiteio Brasil. 'cujo desenvolvimento eeonõmico se vem fazendo,
pma pnrticipar, como convidado especial, da solenidade de insta· ultimamenic, a passos largos, ainda está em tempo de submeter esse
lação, hoje. do X11 Congresso Nacional de Neurologia, Psiquiatria e processo u um controle capuz de levar o País a construir uma socic·
Higiene Mental, cujos trabalhos se prolongarão até o próximo dia 19. dude equilibrada e hnrmõniea, no quadro de que nos fala Paulo VI.
A multiplicidade dos fatores que afetnm a saúde mental dos indi·
E nesse sentido é alvissareiro ressaltar a preocupação dos Govcr·
víduos. aqui como no resto do mundo, na fase conturbada que carne· nos da Revolução cm promover o desenvolvimento social do País
teriza a sociedade atual, tornu sempre útil c extremamente proveitosa paralelamente ao seu crescimento económico - preocupação que
a reulizaçào de estudos c debates como os que integram a progra· pussou a constituir a tônica do atual Governo do Presidente Ernesto
maçõo cientiõca do Congresso que ora se inaugura.
Geisel.
Em urtigo de minha autoria estampado na edição de O Globo
Um dos primeiros atos do Presidente Geisel foi o envio ao
de 18 de muio de 1971, referi-me à Carta Apostólica expedida pelo Congresso do projeto de lei de que decorreu a criação do Ministério
Papa Paulo VI para comemorar o octogésimo aniversário da publi· da Previdência Social, a fim de que os assuntos dn Previdência Socução du Encíclictl Rcrum Novarum, esse grande documento que ai· cial, bem como os do trabalho, viessem a receber n atenção exclusiva
terou profundamcnlc a posição da Igreja em relação à questão de um Ministro específico. Essa medida, segundo afirmação do
social. E salientei que, unalisando a situação do mundo atual em face próprio Presidente, evidenciou "o alto nível de prioridade que se
do mesmo problema, Paulo VI demonstrava não ter havido, a bem quer atribuir à dimensão social do próprio processo de desenvolvi·
dizer, nenhum progresso no campo social c político desde o grito de menta nacional.
a lcrtu de Leão XIII. cm I 891.
Dentro da mesma orientação, foi cm seguida proposta ao
O mundo enriqueceu muito mais, desde então, mas nunca Congresso e por este aprovada a instituição do Conselho de Desen·
hou vc, como ugoru, tão grande desigualdade entre indivíduos e volvimento Social, contrapartida do Conselho de Desenvolvimento
nuçõcs cm matéria de distribuição da riqueza e acesso à culturn. As Económico para a área social, e:~nde os Ministros da Saúde, da
relnçõc'S decorrentes· do trabalho, embora se tenham tornado mais Educação c CuJtura, do Interior, do Trabalho c da Previdência e
humunus sob alguns aspectos, carregaram-se de perspectivas Assistência Social assessoram o Presidente da República no exume e
sombrius. O enorme progresso material da humanidade não pro· coordenação de todas ns iniciativas relacionadas com as atribuições.
duziu fórmulas mais adequadas para a sociedade politica. E os pro· •de seus respectivos setorcs.
. blemas do homem como ser, como indivíduo, se apresentam hoje
O 11 Plano Naeional de Desenvolvimento contém numerosos
· inr.nitamentc mais graves do 4ue há quase um século atrás.
dispositivos que revelam o propósito do Governo de dar atenção
Dizia eu, no urtigo em causa, que a leitura da Carta Apostólica prioritúria ao descnvolvimer.to social. Diz-se nele, por exemplo, que
de Puulo VI suscitavu uma sensação de desalento, uma vez que o pro· a polítieu de intcgruçüo social, consubstanciada na ampliação do
grcsso material, científico e té:cnico não se convertera cm progr~~so conceito de Previdência Social, contará com recursos da ordem de
soei ui c i:tico, untes agruvara os problemas nesse campo.
CrS 3R4 bilhões; que o sentido du turcfu nacional consiste cm mudar
As descobertas e invenções do homem nessas oito décadu! a face scciul do Pais, onde perduram bolsões de pobreza no Cent;o •.
foram de tal ordem que se pode mesmo falar numa novu era de civi· .Sul industrializado, no Vale do Jcquitinhonhn, no Vale do Ribeira c
lização. Entretunto, não se mostrou ele capaz de extrair desse uni· nus áreas eco~omicumente decadentes do Estudo do Rio de Janeiro;
verso material melhores· roi·mus de convivência. Ao contrário, que o problema socinl passou a ocupar o primeiro plano das
vivemos num mundo em que a posição pollticu assumiu vezo de con· preocupações dos Governos da Revolução, e que o objctivo maior de
tcstaçrto pcrmunentc, c onde a violência se introduziu nu..f\ relações todo crpluncjumcnto nacional é o homem brasileiro, nus suas difc·
hunmnus cm esculu incompatível com os requisitos da vida civi· rentes dimensões e aspirações, cifrando-se esse objetivo em preservar
lizudn. Alguns dos problemas mais graves com que o homem se de· u estabilidadé social, rcalizur o desenvolvimento sem dctcrioraçilo da
frontu hoje provêm cxall\mcnte dessas transformações tecnológicas, qualidade du vida c consolidar um modelo econômico-social busen·
produto que suo do qac se convencionou chamar "sociedade do em forte conteúdo social.
A estrutêgi<l de desenvolvimento soeiul, segundo o 11 PND, será
industriul", que ngor:~ evolui paru 11 "sociedude pós-industrial". A
Carta 1\postólicu de Pnulo VI assinulu o fenômeno da "nova solidão oricntadu no sentido de garuntir u todas as classes, e em particular 11
c.lo homem". E de fato o homem se sente só no meio da multidi\o, clusse médiu c 11 classe trabalhadora, substanciais aumentos de rendu
sem a clu se ligar por ter perdido o sentido comunitário. As cidudes, real, e de eliminar, no menor prazo, os focos de pobrezu absolutu
onde pussou a viver ern ru7.ilo du industriulizução crescente do existent•~ principalmente nu rcgiUo scmi-áridu do Nordeste e na
mundo, ofercccm·lhc urn modo de vidu estereotipado, que aumenta periferia dos grundcs centros urbunos. A estrati:giu em cuusu nuo
o seu isolamento; Ui·baniwção dcsordenndu, ruídos, poluiçilo do ar, nccilu u colocnç~o ,de c~pcrar que o crescimento econômico, por si.
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"esperar o bolo crescer"; ao contrãrio, enuncia u necessidade de

mantendo acelcrndo o crescimento, realizar politicas redistributiva;
"enquanto o bolo cresce". Objetivumente, ainda nos termos do ([
PND, a politica a executar deve assegurar aumento substancial de
renda real para todas as classes e redução substancial da "pobreza
absoluta", isto é, do contingente de famílias com nível de renda
abaixo do mínimo admissivel quanto a alimentação, saOde, educação
c habitação. Para atender a esses, propósitos será executado politica
social articulada que não constitua simples conseqüência da politica
econõmicu, mas objetivo próprio.
O principal instrumento da politica social do Governo <erâ o
Conselho de Desenvolvimento Social, n que já me referi hã pouco.
Na área da assistência médica da Previdência Social, estabelece
o 11, PND que haverá reforma de estruturas para dar capncidade
gercnciul a esse setor. E atendendo à competênr.ia do Estado para
organizar a ação social com vistas à proteção cJecuperação da saúde
dn populnção, a estratégia n ser usada o'!jetiva a clara definição
institucional do setor com base em mecanismos de coordenação que
anulem imprecisões ou superposições em'seu âmbito de atunção.
Em matéria de saúde, dois grandes cnmpos institucionais são
dennidos prioritnriamente: o Ministério da Saúde, de caráter
eminentemente normativo, com ação executiva preferencialmente
voltada pura as medidas c os atendimentos de interesse coletivo
inclusive, vigilância sanitária, .t o do Ministério da Previd.éncia ~
Assistência Social, com atuação voltada principalmente para o ·
atendimento médico-assistenctal individualizado.

\',
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E nnalmcnte consigná o 'n PND que na âren dn previdência
social - cuja cobertur'l' deverá. abranger progressivamente novas
cntegorias da populnção, especialmente as situndas nas faixas de
maior pobreza - o esforço principal scrâ no sentido de coordenar e
dnr cncácia à ação do'Governo qunnto à nssistência médica.
De acordo com/esses postulados e com a Politica de Previdência
Social dcOnida pelo Presidente Ernesto Geisellogo no início do seu
Governo e posteriormente desenvolvida na Mensagem do Executivo
ao Congresso Nacional quando da abertura da Sessão Legislativa de
1975, vem o Ministério da previdência e Assistência Social imple·
mentando intenso Programo de Ação em todos os campos de sua ati·
vidade, com vistns à consecução paulatino da meta representada pela
universnlizaçào da l'rotcção socinl ém nosso Pais.
Não pretendo reproduzir nqui a série de realizações do MPAS
desde a sua instalação, todas amplamente divulgndas pela imprensa,
mns apenas ressnltar que a ênfase dada pelo Governo ao de·
scnvolvimento social, cujo objctivo primeiro c último é a melhoria
da qualidade de vida do povo, demonstra que vem sendo trilhado o
caminho certo, através do qual chegaremos a construir uma socieda·
de harmónica, onde não haja fatores aluando ·no sentido da quebra
do equitrbrio psicossomático dos seus !'lembras.
Esses objetivos, entretanto, só serão alcançados a médio e longo
prazo~. E até lá teremos de cnvidar o máximo esforço com vistas à
correçào dos efeitos dos desajustes sociais sobre os indivíduos.
Se me permito acentuar, num Congresso especializado com este,
u prcocupuçilo do Governo do Presidente Ernesto Gciscl com a reestruturuçiio soei ui do Pais c com a ampliação da proteçilo social do individuo, particularmente no que se refere à assistência c vigihincia
ntí:dico-hospitulur, ai inclulda a correçilo das distorções que as condições de vida nos centros urbanos provocam no individuo, foi por entender que os problemas psiquiátricos e neurológicos nilo podem ser
analisados e resolvidos senão no contexto da estrutura social que
constitui o ambiente dus pessoas, No centro a cerne da questão está o
homem "em situuçilo", isto é; o homem na circunstância histórica de
seu condiciouumcnto social, sofrendo os efeitos produzidos pelas
del'nrmuções do processo. Dai também a magnitude da tarefa que a
medicinu social se impõe no campo du psiquiatria e du neurologia,
pois eht deve huscur u rcintegraçilo do individuo nu sociedade,
tet\lttndo remover quundo nilo us us próprias causas do mui pelo

menos u visão intcrnu decorrente da fantasia alimentada por fatores
da reulidude, mas que lindam por assumir aspectos característicos
dos cswdos neurológicos e psicóticos,
Ao invés de tratar o doente mental como um elemento que deva
ser segregado da sociedade, entende a medicina social de hoje que a
segregação só se justincu cm.c~~Sos extremos, de pcricutosidadc pura·
terceiros ou para o próprio paciente, ou de total alheamento por
parte dele,
Na imensa maioria dos casos, o que cumpre é, através de rccur~
sos c técnicas variados, como a quimioterapia, a psicoterapin e
outrn.'\ técnicas, ir corrigindo as interpretações internas do paciente,
u nm de que possa ele mesmo voltar a integrar-se cm seu ambiente
familiar, em seu mundo de afetividade c nas relações de trabalho. O
homem não ô um ente isolado, untes exige, como complementação
do seu próprio ser, uma extensa rede de relacionamentos afctivos,
psicológicos, intelectuais, através do convívio social e dos meios de
comunicação, entre os quais principalmente a arte, poderoso fator de
educaçõo e de correção das neuroses - entim, de todo o relacionamento social caiactcristico do ser que vive cm sociedade,
Encontrar pontes c caminhos que rpmpam o isolamento e as
barreiras internas que a neurose levanta, eis a diflcil e complexa tare·
ra utribuidn aos psiquiatras, psicanalistns e psicólogos,. bem como n
todos os. que possnm contribuir para a recuperação da saúde mentnl
do individuo e parn n sua reintegração na vida social. É isso indica
também que a ênfase da medicina social deve ser menor na parte
hospitalar do que na de consultório ou ambulatorial. Na grande
maioria dos casos a ação dos médicos deverá desenvolver-se com
base no atendimento cm consultório ou ambulatório, sempre com n
preocupação de evitar que se acentue a tendência ao isolamento e à
ruptura dos laços afetivos e sociais que as neuroses e psicoses tendem
a criar ou n agravar. Reintegrar o doente mental cm seu ambiente,
cm sua vida familiar, cm sua atividadc produtivo ou criativa, na
sociedade, entim, constitui a tarefa do psiquiatra, que assume
importância relevante no contexto das relações humanas,
Enquanto se aguarda a conclusão das pesquisas e estudos que o
Ministério da Previdência c Assistência Social vem realizando n Om
de reformular todn a sistemático de prestação de serviços médicos à
populuçüo, mediante conjugação e utilizaç~o coordenada de todos
os recursos do sctor nos níveis federal, estadual e municipal, sem
excluir os da iniciativa privada, houve ncce.<Sidadc de expedir um
Plnno de Pronta Ação, ora em fnsc adiantada 'de implementação,
destinado a melhorar desde logo o atendimento dos beneficiários em
matéria de serviços médicos.
No campo da assistência psiquiátrica, o Plano dê Pronta Ação
também criou condições e abriu perspectivas para a implantação das
medidas preconizadas no "Manual do Serviço para Assistência
Psiquiátrica", aprovado pela Secretaria de Assistência Médica do
INPS tm 1973 com base nus recomendações do I Congresso
Drusileiro de Psiquiatria. E o recente trabalho intitulado "Assistên·cia l'siquiátrica na Previdência Social", da Secretaria de Serviços Mê·
dicos do MPAS, diagnostica a situação da Previdi:ncia Social cm ma·
tí:riu de atendimento psiquiátrico c prepara o caminho para a implan·
tução do Manual de Psiquiatria do lN PS, observada u Politica de
Saúde Mental troçada nu Portaria n• 32/74, do Ministério da Saúde.
Assim, u pur da integração dos seus programas gerais de saúde
mental, vem a Previdência Social estimulando, atraví:.• de medidas
administrativas, nilo só u renovação e substituição dos progrumus
clássicos de saúde mental, como também a modernização dos
hospituis psiquiátricos em regime custodiai, de que se utiliza. Procuru, udemuis, pôr tm prática todas as etapas du Psiquiatria Social,
especialmente quando as iniciativas do respectivo Ministério duo
constante i:nrnse à coordenação t integração de todos os recursos
existentes, visundo a torná-los uccssiveis a todos os cidadãos ou, pelo
menos, gnrnntir o acesso do maior número de beneOciários à totuli·
da de dos serviços proporcionados.
As medidus que vêm sendo postas em prática revelnm o grnnde
esforço envidudo no sentido de hurmoniznr as várins correntes que
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mesmo tempo que estabelece como meta n oferta de bons serviços
clínicos c psiquiátricos à população, n Previdência Social orienta u
criuçi\o de centros comunitários nu área do serviço social, indispcnsá·
veis à educuçi!o plnnejudn du comunidade e às mudanças sociais, os
quais poderão servir de elo entre os centros de saúde mental c o
indivíduo como peça du comunidade.
.
O atendimento nos excepcionais, que tem merecido firme apoio,
embora contido nu crueza das limitações orçamentárias, reflete a
prcocupnçào de corrigir as causas clínicas c sociais geradoras dos vá·
rios graus de retardo du inteligência. No lado oposto, o Ministério
acompanha com atenção o desenvolvimento dos programas que cm
outros países já vêm sendo praticados com vistas nos cuidados com u
velhice. A melhoria dos fndices de duraçilo da vida, também, entre
nós, torna imperativa u busca de soluções adequadas paru o proble·
l)la diretamcnte relacionado com a Previdência Social, uma vez que
se trata de faixa de idade que geru os mais elevados gastos médico·
ussistenciais e envolve os componentes da crescente massa dos
nposcntados. A inexistência de uma conceituação biológica ou
filosófica não significa, todavia, falta de assistência médica à velhice,
pois esta tem recebido, de maneira irrestrita, todos os cuidados de
que necessita.
Entretanto, já se definiu que os programas ligados à
gerontologiu deverão dar ênfase à realização de investigações
sociológicas e estatísticas sobre a repercussão do isolamento na
gênese das enfermidades mentais c, inversamente, sobre os
obstáculos que dificultam a convivência das pessoas de idade avança·
da, ou à renlização de inquéritos sobre o envelhecimento precoce e
suas relações com a desnutrição, apenas para citar alguns exemplos ..
Também tem merecido cuidado a criação de Centros de Reabili·
taçào Profissional, com equipes multiprofissionais, cumprindo
mencionar, de outro lado, que a distribuição de medicamentos da
CEM E inclui a linha psiquiátrica.
A previdência social brasileira sofreu os rcncxos da mentalidade
tradicional, que considerava a internação do doente a medida mais
cômoda paru enfrentar a pressão social cm busca de soluções imedia·
tas paru a contundente realidade do doente mental cm fase aguda.
Dos IOc meio milhões de cruzeiros do aluai orçamento de assistên··
cia médica, cerca de 750 milhões silo gastos na clínica psiquiátrica. Se
considerarmos que cm 1973 a. previdência social consumiu 350 milhões nesse sctor, verilicd·Se que os recursos a ele atribuídos dobra·
ram em dois unos.
Em 1973, o INPS utilizou 251 hospitais contratados, em cujos
27.700 leitos internou 176.000 doentes. Nada menos de 531 médicos
derum assisténcin a esses enfermos, mas com número insulicicntc de
cnfcrmt:irns psiquiátricas c assistentes sociais. Somente em três Esttt·
dos hi1 psicólogos contratados. A definição da equipe psiquiátrica
búsica deverú permitir que se solucione esse problema
Tais montantes garantem a internação de todos os casos agudos
e de grande número de pacientes crônicos. Ao mesmo tempo, a
média de permanência vem sendo reduzida de maneira apreciável, o
<lUC a par de melhor rotatividade na ocupação dos leitos prevê a
pussihilidadc de serem deslocados recursos orçamentários pura
rcl'ur<;u do atendimento ambulatorial, a· fim de fazer frente à crcsccn·
te d~nHindu,ugravudu pela maior freqUência das neuroses nos contin·
gentes 4ue demundum os ambulatórios da previdência social.

o. uhjetivo cm

mira é dotar a clfnicu psiquiátrica, quanto ao

aten~1mento umbulutorial, de recursos financeiros comparáveis nos

dcstmados às demais especialidades. Será neccss!1rio rcformulur roti·
nus do atendimento umbulatoriul, definir a composição du equipe
psiquií1tricu húsicu c integrar os programas médicos com os de ussis·
tênciu social, além de contornur às difiduldades ligadas à escassez de
recursos humanos cspcQiulizudos, cm determinadas úrcus. Á
prupurçi1u <lUc se torna mais nftido o novo modelo da Medicina So·
ciul, dcscncndciu·s~..: o processo de renovuçilo que procura ujustur os
interesses du ussistênciu u ser prcstudu c os du sociedade. Neste parti·

cuh\r. us mcdidus técnicas e administrativas C:m desenvolvimento na
i~rca do Ministério da Previdência c Assistência Social se coadunam
iiS diretrizcs do Ministério da Saúde, com o que se vem caminhando
no sentido du coordenação dos esforços governamentais no campo
da suúdc mcntul,
Puru se ter idéia da' importância urgência da programação que
vem sendo posta cm prática pela prcvidónciu social no campo da
ussisténcia psiquiâtricu, basta atentar para o quadro da nossa realidade, no quul us neuroses aparecem como u segunda causa incapacitnntc nos pareceres favoráveis em exume iniciais para c.oncc:ssão de
uuxílio-docnça e em primeiro lugar nos exames pura manutenção
desse tipo de hcneficio, com um tempo médio de afastamento do
trabalho corrcspon<Jcnte a dez' meses.
Grundc parte du programação cm causa já vem sendo cumprida
hi1 V{lrios anOS, embora em grau nem sempre Satisfatório. 0 que resta
fazer demanda ingentes esforços, mas posso afirmar que niio
permanecerá apenas no papel a sistemática de assistência psiquiútri·
ca constante do. Manual elaborado pelo INPS, c que constitui um
modelo de instrução a ser dotado pelas demais instituições prc·
videnciillius.
Scrú importuntfssima, estou certo, a contribuição deste conclave
no sentido da implementação da política de previdência social do
atuul Governo no seta r psiquiátrico, e por isso auguro os mclnorcs c
mais profícuos rcsultudos para os trabalhos que hoje se iniciam.
Muito obrigado."

c

O SR. PRESIDENTE (MaKalhies Pinto)- Item 4:

Votuçilo, em turno único, do Requerimento n• 425, de
1975, de autoria do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando
a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal O Comércio, de Porta· União (SC), sob o
titulo "Porto União - 58• de Esperança", alusivo no 58•
aniversário de emancipação do Municfpio.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo
sua votação adiada, por falta de quorum.
Em votaçi!o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
Porto Unlio - 58 anos
de esperança
Nosso município vai comemorar amanhã, scxta-teira, 58 anos
de emancipação politica c administrativa em meio a um clima de
muito otimismo c esperança com relação ao seu futuro, pois, depois
de um perfodo prolongado de estagnação, as coisas começam a
tomar novos rumos, mais por força das circunstâncias do que pelo in·
teressc dos homens que comandam este pedaço da terra de Anita
Gurihuldi, que tanto amamos, pois foi aqui que nasceram nossos
pais, nós e nossos filhos.
Nossa homenagem sincera. e profunda a todos aqueles que,
desde 5 de setembro de 1917, após a inexplicável guerra do Contestado, deram u sua contribuiçi!o pura a construçilo de nosso muni·
cipio c de. nossa cidade, inegavelmente, uma das mais belas do
Estndo cutarincnse. Só lamentamos, c com muito sentimento, que ao
completar 58 anos, Porto Unii\o sofre terrivelmente as conseqUências
incoerentes du fultu do entendimento entre as lideranças politicas,
sobretudo daqueles que detêm. o poder em milos. preciso que
nossos lideres uprendam a dotar suas personalidades com um pouco
mais de humildade, pois somente com este atributo, que consi·
deramos de origem Divina, é que, unidos, conseguiremos alcançar
todos os nosso objctivos.
Porto Uniilo - 58 unos de esperança, mas junto com a cs·
pcrunçu precisamos despertar pura uma nova realidade, aliada ao di·

e
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
metas cstubclccidus, a r.m de quci os nossos póstcros possam sentir
Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da Cümara
orgulho de nós, que com dignidade c desprendimento legamos a eles
n• 65, de 1975 (n• 757-B/75, nu Casa de. origem), de iniciativa
umu terra próspera e feliz.
do Senhor .Presidente da República, que' dispõe sobre os venNossos antepassados (os pioneiros), isso é indubitável, foram cxcimentos ou salários básicos do pessoal docente c
traordini~rios no trabalho cm favor de Porto Uniuo, enfrentando as
coadjuvante do Magistério da Aeronáutica, c dá outras promais duras diõculdudcs. Mas será que nós estamos realmente, pelo
vidi:nclus, tendo
nosso trubulho, contribuindo pára o agigantamento .da nossa terra?
PARECERES FAVORÁVEIS; sob n•s 4.34 e 435, de
Ou será que estamos apenas esperando que os outros cumpram esta
1975. das Comissões:
tarefa? Cada um de nós, r.Jhos de Porto UniUo, carrega sobre seus
-de Seaurançio Nacional; e
ombros a patriótica c cristã missão de dar uma estrutura digna c alta-de Finanças.
mente humana aos nossos descendentes.
Não estamos dirigindo ataques a quem quer que seja, apenas re· Em discussão o projeto.
velando uma triste realidade. Mas, com sinceridade de propósitos,
Se
nenhum dos Srs. Senadores quiser fuzcr uso da palavra para
acreditamos que- as coisas, como frisamos no começo, estão efctidiscuti-lo, encerrarei a discussuo, (Pausa.)
vumcntetomundo um rumo diferente, com as esperanças sendo renoEstá encerrada.
vadas, principalmente agora que a BR-280 (Rodovia da EspcEm votuçuo o projeto.
nmçu), graças à visão e à austeridade' do Governador Konder Reis c
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados homens que integram o seu secretariado, dentre os quais está o
dileto r.Jho de Porto UniUo, Deputado Zany Gonzaga, ucaba de ser dos. (Pausa.)
Está aprovado.
incluidu no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, principal instruO projeto irá à sanção.
mento do Poder Público Central na execução dos projetas considerados prioritários.
~o seguinte o projeto aprovado
Nossa saudação cordial c fraterna a todos os nossos conciduduos portunicnscs, pela passagem de tão digniõcantc efeméride.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA n•65, DE 1975
Nossa manifestuçuo de apreço c carinho àqueles que, desprovidos de
(N• 757-B/75, na Casa de orieem)
voidadcs pessoais, de qualquer ordem, politica ou religiosa, amam
De Iniciativa do Senhor Presidente da República
esta terra e por sobre ela derramam o seu suor, insumo sagrado do
nosso progresso.
Dispõe sobre os •enclmenlos ou salários básicos do pessoal
Honra e glória aos nossos antepassados, fé: total naqueles que
docente e coadju•ante do Maeistério da Aeronáutica.
hoje cumprem a sublime c honrosa missão de dar a Porto União uma
O Congresso Nacional decreta:
estrutura de paz c muita prosperidade!
Art. 1• Os vencimentos ou salârios·básicos dos professores do
Ensino Superior do Magistério da Aeronáutica são:
Pátria
I) No regime de trabalho dc40 (quarenta) horas semanais:
Professor Titular- CrS 8.324,00
Começou segunuu-te~ra, à'fg horas, rias Praças Hercílio Luz, em
Professor Adjunto- CrS 7.424,00
Porto Uniuo, e Coronel Amazonas, em UniUo da Vitória, a prograProfessor Assistente- CrS 6.412,00
•naçuo alusiva à Semana da Pátria. Todos os dias, às 8 e às 18 horas,
2) No regime de trabalho de 24 (vinte c quatro) horas semanais:
nestas duas praça.<, são realizadas as cerimônias de hastcamcnto e
Professor Titular- CrS 4.994,00
·
arriamcnto das Bandeira,. Nacional, ~Estadual e Municipal (em
Professor Adjunto- CrS 4.454,00
União da Vitória apenas à Bandeira Nacional). Os hasteamentos c
Professor Assistente- CrS 3.847,00
arriamentos silo realizados por autoridades civis, milit:ires e eclesiás3) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
ticas e tambêm por representantes de classes. Desde segunda-feira,
Professor Titular- CrS 2.497,00
no horário das 12 horas, na RAdio Colmeia, estabelecimentos de ensiProfessor Adjunto- CrS 2.227,00
no apresentam programas enaltecendo a Semana da Pátria. Na
Professor Assistente- CrS I.923,00
segunda-feira, às 17h30m, nu Praça Hercilio Luiz, foi realizada a
Art. 2• Os vencimentos ou salários básicos dos professores do
cerimónia da chegada do Fogo Simbólico, oportunidade em que, em Ensino do 2• grau, do Magistério da Aeronáutica, são:
nome da mulher de nosso município, proferiu brilhante discurso a
I) No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:
pral'a. Aldair Muncinelli.
Professor- CrS 3.450,00
·
2) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Professor- CrS 1.725,00
Proarama
Art. 3• Os vencimentos ou salários básicos dos professores do
Ensino do I• grau, do Magistério da Aeronáutica, suo:
·
I) No regime de trabalho de 24 (vinte c quatro) ~oras semanais:
Sexta-feira, amanhil, será feriado em Porto Uniuo, com o
Professor- CrS 2.400,00
comércio c a indústria, fechando suas portás, inclusive os estabele2) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
cimentos de ensino c bancários. ~que Porto Uniilo completa nesse
Professor- CrS 1.200,00
dia 58 anos de emancipação politica e social. Programa especial, elaArt. 4• O vencimento ou salário básico do Auxiliar de Ensino
borado pela Prefeitura Municipal, vai assinalar a data, com dcsr.Jc escolar (9 horas), pronunciamento do Prefeito Alexandre Passos a que se refere a Lei do Magistério da' Aeronáutica é de CrS 5.750,00.
Art. 5• Os vencimentos ou salários básicos dos coadjuvantes
Puzyna (12 horas) na Rádio Colméia c scssilo cívica (20 horas) no
Clube Concórdia, com a participaçilo de todos os estubelccimcntos do Magistério da Aeronáutica suo:
I) No regime de trabalho dc40 (quarenta) horas semanais:
de ensina de Porto UniUo e colaboruçuo especial do 5• DE Cmb c dos
Tccnologistu- CrS 2.875,00
Srs. lvonich Furlani e Felicio Domit. Pura a sessuo cívica de sextaPreparador- CrS 2.500,00
feira no Clube Concórdia está sendo convidada toda a população de
lnspctor-Monitor-Cr$ 1.750,00
nossus cidades.

--6662) No regime de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais:
Tecnologista- CrS 1.715,00
Preparador- Cr$ 1.500,00
lnspetor-Monitor- CrS 1.050,00
3) No regime de trabalho de 12 (doze) horas semanais:
Tecnologistn- Cr$ 857,00
Preparador- Cr$ 750,00
Jnspetor-Monitor- CrS 525,00
Art. 6• Os vencimentos ou salários básicos previstos nesta lei
scruo reajustados na mesma proporção cm que o forem os dos servidores civis da Uniuo.
Art. 7• As despesas decorrentes da aplicaçuo desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministório da
Aeronáutica, bem ;lSSim por outros recursos a esse fim destinados,
na forma da legislação pertinente.
Art. 8• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicaçuo, revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -llem 6:
Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 66, de 1975 (n• 756-8/75, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o
Magistério da Aeronáutica, e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob n•s 436,437 e 438, de 1975, das
Comissões:
-de Segurança Nacional;
- De Senlço Público Civil; c
-de Finanças.
Em discussilo o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra
para discuti-lo, encerrarei a discussuo. (Pausa,)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
· ~.(,.-seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•61i, DE 1975
(N• 756-B/75, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre o Magistério da Aeroniutlca, e di outras
pro•idênclu.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Esta lei organiza o Magistério da Aeronáutica e estabelece o regime jurídico de seu pessoal.
T(TULO/

Das Disposições Gerais
CAPITULO I
Da Organizaçio ..
Art. 2• O Magistério da Aeronáutica tem como integrantes os
professores civis das Organizações de Ensino da Aeronáutica, os
quuis serão regidos pela legislação trabalhista,
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entendem-se como
atividades de magistério us pertinentes ao ensino e à pesquiso,
quundo exercidas nas Organiza,õcs de Ensino da Aeronáutica por
integrantes do corpo docente e pelo pessoal coadjuvante, na forma
du presente lei.
Art. 3• Os profmores pertencem a 2 (duas) categorias: pcrma·
nentes e temporários.

§ 1• Professores permanentes silo os admitidos cm virtude de habilitação em concurso público de títulos c provas, para o exercício
efetivo de atividades de magistério.
§ 2• Professores temporários silo os admitidos por tempo determinudo, nu forma do Art. 13 desta lei, para o exercício temporário
de utividades de magistério.
§ 3• Os professores temporários contratados, para o exercício
de utividades docentes auxiliares no ensino superior, constituirão a
classe especial de Auxiliares de Ensino.
Art. 4• No ensino sup~ripr, os professores distribuem-se pelas
seguintes classes: Titular, Adjunto c· Assistente.
Art. 5• A lotação do efetivo de professores de cada Oraanizaçlio
de Ensino é fixada na forma da legislação pertinente, considerados ·
os fatores: índice "turma-hora" por disciplina ou grupo de disciplinas, programas de pesquisa, regime de trabalho e funções peculiares
ao magistério da Organização de Ensino.
Parágrafo 'único. Nas Organizações de Ensino de I• o 2• graus,
70% (setenta por cento) do efetivo de professores destinam-se a pro·
fessores permanentes e 30% (trinta por cento) a professores
temporários.
Art. 6• Além dos professores especificados no Art. 3• desta lei,
cujo efetivo é fixado na forma do Art. 5•, as organizações de Ensino
podem utilizar professores de outras organizações oficiais ou pri·
vadas, mediante convénio, e Conferencistas para realização de
cursos, programas de pesquisa, ciclos de conferências, palestras,
seminários e outras atividades correlatas.

CAPITULO II
Das Atribuições
Art. 7• São atribuições de magistério as pertinentes à preservação, elabora,ão e transmissão de conhecimentos de natureza nilo
essencialmente militar, à administração do ensino, e à colaboração
na formação ética e cívica do aluno.
Art. 8• Os professores só podem exercer função ou encargo na
administração da Organização de Ensino, desde que dirctamente
relacionados com as atribuições do magistério.

CAPITUUl"ÍII
Do Provimento
Art. 9• O pessoal do Magistério da Aeronáutica é admitido de
acordo com esta lei.
Art. 10. Além das condições especificas para cada categoria, o
candidato ao Magistério da Aeronãtueia deve satisfazer aos requisitos de idade, idoneidade moral, capacidade llsica c aptidão
psicológica compatíveis com a atividade docente.
Art. 11. Os candidatos às vagas existentes nas organizações de
Ensino da Aeronáutica devem preencher todos os requisitos pre·
vistos na legislação federal referente ao exercício do magistério no
nlvel de ensino a que se candidatarem.
Art. 12. Os empregos de professor permanente são providos
mediante concurso público de títulos e orovas, ao qual podC111' eon·
correr civis e militares da Reserva.
Art. 13, A função de professor temporário contratado é provida mediante exame de suficiéncia c confronto de titulas, ao qual
podem concorrer civis e militares da Reserva,
§ 1• Para as organizações de ensino de I• ou 2• grau os candida·
tos devem possuir, se civis, registro no Ministério da Educação e
Cultura de professor da disciplina ou grupo de disciplinas a que se
apresentem: se militares, curso de Estabelecimento de Ensino
Superior das Forças Armadas nu respectiva especialidade.
§ 2'' Para as organizações de ensino superior, os candidatos
civis devem satisfazer as condições de aptidão profissional exigidas
pela legislação federal refcrentt ao magistério superior.
Art. 14, Para preenchimento de vagas de professor permanente
ou temporário, o Ministro da Aeronáutica mandará abrir, nu Orga·
nituçilo de Ensino interessada, inscrições para o concurso ou exame

-667O Quando permanentes, subsidiariamente, 'à Ícgislaçào referente
de sunciéncia e confronto de tltulos, destinados, respectivamente, no
ao
Magistério
Federal;
provimento.
·
11) Quando temporários, ao que estabelecerem os contratos
~ I• O prazo de inscrição é de 90 (noventa) dias, devendo o con·
firmudos.
curs~ realizar·se dentro de 60 (s~sscntn) dias, contados da data de
encerramento das inscrições.
CAPITULO V
§ 2• O concurso de titulas c provas c o exame de sunciência e
Do Re&lme de Trabalho
confronto de títulos serão organizados, realizados c julgados por
Art. IK. O professor fica sujeito, na Organização de Ensino
uma comissão designada pelo Comandante da Organização de
em quelecione, ao seguinte regime de trabalho:
ensino. c de cuja composição devem participar, no mlnimo, 3 (três)
O 40 (quarenta) horas semanais de atividadt de magistério, cm
professores.
.
dt1is turnos diúrios complc:tos, se do ensino superior:
~ .1" O candidato ao emprego de professor permanente, JUlgado
Jl) 24 (vinte c quatro) horas semanais de efctivu atividade de
c indicado pela comissão de que trata o parágrafo anterior, será con·
magistério, se dn ensino de li' ou 29 Srau:
tratado por ato do Ministro da Aeronáutica para emprego de caráter
IIII Dedica<;no exclusiva, quando Auxiliar de Ensino.
pcrnwncntc c incluído, nesta condiçiio, na Tabela Permanente do
J• O rrofessor temporário, do ensino superior ou do ensino
Ministério da Acrõrlfluticu.
'
de 1''ou 2• grau, poderá ser submetido a regime de trabalho de 24
41' o cundidall> à funçuo de professor temporário
(vinte e quatro) ou de I2 (doze) horas semanais de atividades de
contratado, aprovado c indicado pela comissão de que trata o§ 2•,
mt~gistt!río, de ucordo com o contrato assinado.
lirnwrá contrato com a OrganiLaçào de ~nsino por período de 2
§ ;:!1 No interesse do ensino c da pesquisu. o professor
(dois) anos, prorrogável a critério do Comandante da Organização.
permanente ou temporário no regime de 40 (quarenta) horas
Art. 15. O professor, quer permanente quer temporário, deve
scmunais. rcssulvudo o direito à opçiio do permanente, pode Ocar
apresentar, no prazo múximo de cada 4 (quatro) anos:
sujci(o uo regime d~: dedicação exclusiva, com o compromisso de não
I) Se do ensino de nível superior, trabalhos que comprovem
exercer qualquer outra atividade remunerada cm órgão público ou
aperfeiçoamento pronssional, tais como publicações de livros c arti·
privado.
gos, orientação de tese de mestrado ou doutorado ou dircção de
~ 3• Os profossores terão sempre, individualmente, obrigações
projctos, obtenção de patentes, participação ativa em congressos c tlidilticus mínimas, em número de horas de aula, fixadas pelo
~cminúrios ou. uindn. certificado de huver ministrado ou freqUenta·
Conwndantc da Organização.dc Ensino a que pertencerem.
do cum aproveitamento cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação,
4• No ci>mputo do número de horas de aula, não se incluem as
extensão ou cspccialitação, desde que tais trabalhos sejam considera· rcf'crcntcs a pesquisa, preparação didática, orientação de estudo
dos de interesse da Organização de Ensino; e
dirigido cni clussc, organização c fJscalízaçào de provas, participaç[o
11) Se do ensino de I' ou 2• grau, no mínimo ccrtincado de apro· cm comiss(lt:s de exame: ou concurso c reuniões relativas às ativi·
v;1çüo ou freqUência de cursos, simpósios. seminários ou encontros, <.I ades cducul!ionais de ensino atribuídas uo professor.
ondt: se: cspccíulize e, principalmente, se atualizc no seu ramo de ati vi·
5• O prof~ssor de uma disciplina pode ser aproveitado no
d;ode de magistério.
ensino de outra. de.<de que sejam anns, c a critério da Dircção de
§ J• O Comandante da Organização de Ensino ~ameará uma
Ensino ou órgõo equivalente da Organização,
comissão da qual façam parte, no mínimo, 3 (três) professores, para
CI\PITULO VI
exume e avaliação das realizações previstas neste artigo.
Da Aposentadoria e Exoneraçio
§ 2• O não cumprimento da exigência feita neste urtigo
acarretar(! para o professor permanente a perda da giatilícação de
Art. 19. A aposentadoria do professor permanente obedecerá
que trata o art. 3 I, inciso 11, c para o professor temporário a não ils normas cstahclccidas na Jcgislaçiio trabalhista c prcvidenciãria.
renovação de seu contrato.
r\ ri. 20. No caso de o professor permanente haver realizado,
no
cstr;mgeiro.
qualquer curso ou estágio de duraçiio superior a 6
CAPITULO IV
(seis!
mosc<,
pur
conta do Ministério da Aeronáutica, sem haver
Dot Denrn e Respollllbllldadn
dcc<>rridos J (trcs) anos de seu término, a aposentadoria só será
Art. 16. t dever dos integrantes do Magistério da Aeronáuti· cuncedid:J mediante a indenizaç-~o de todas as despesas
cu contribuir para que o processo educacional se desenvolva no senti· correspondentes il rca1ilaçào do referido curso ou cstãgio, inclusive,
do da formação integral do educando, dentro das modernas técnicas us di [erenças de vencimentos eventualmente recebidas. ·
J>urágrufo LI nico. Para a concessão de dispensa, a pedido, do
pedagógicas, c de acordo com os objetivos estabelecidos pelo órgão
emprego pernwncntc, "m circunstância semelhante, aplicar-sc-ão as
normativo do ensino da Aeronáutica.
1• Competem aos professores, além de se dedicarem ao mesmas cxigéncius.
ensino c: pcsquisu, as seguintes atividadcs:
CAPITULO VIl
a) Colaborar com a Direção de Ensino, ou órgilos cquiva.
Da Reso:lllio d~ CGntrato
lentes, nu preparação de material didático;
Art. 21. O professor, permanente ou temporário, terá seu
b) Participar da elaboração de livros didáticos c textos escola·
contruto
rescindido de acordo com a legislaçilo trabalhista.
rcs:
c) Colaborar na orientação do estudo dirigido, quando
§ J• Constituem "justa causa" para efeito de rescisão do con·
determinado pela Direçiio de Ensino ou órgilos equivalentes;
trato, dentre outros, 0.1 seguintes motivos:
d) Participar de atividadcs cxtraclasse e de solenidades cívico·
J) Qu11ndo o professor for julgado incapaz moralmente:
militurcs: e
b) Por conveniência du disciplina;
c) Realizar outros trabalhos relacionados com a disciplina que
c) Por nào ter o professor revelado a aptidão nesccssária ao
Jccionem, conforme determine u Dircção de Ensino ou órgilos
exercício du função docente.
equivalentes.
~ 2'1 O profcSSllr de que trata este artigo terâ, ainda, seu contra·
§ 2• Além das atividades de ensino, os professores participam
10
rescindido,
pelos seguintes motivos:
dos 11tos que complementam a educação do corpo discente.
a) Por interesse du administração;
t\rt. 17, Os professores estilo sujeitos, ul/:m dos Regulamentos
b1 Por c.,till\Uil du discirlinu pllru 11 qual tcnh11 sido contrlltlldo,
das Organizações de Ensino onde desempenhum suas atividades c Cls
se
nào
puder ser apnwcitado.
disposições dcstu lei, üs dulegislação trubalhistue:
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-668CAPITULO VIII
Do Peuoal Coadjuvante
Art, 22 O Corpo Docente de cada Organização de Ensino
pode ter como coadjuvantes: tecnologistus, preparadores c
inspctorcs-monitores, contratados.
Art. 23 Os tccnologistas auxiliam os professores do ensino
superior, quer no·campo didático, quer no da pesquisa,
l'arágrafo único. À função de tecnologista podem concorrer
civis c rnilitarcs du reserva, e os candidatos devem satisfazer às se·
guintcs exigências:
1) Possuir idoneidade moral;
b) Ter aptidão para o exercício da função;
c) Possuir aptidão física, julgada por Junta de Saúde da
Aeronáutica:
d) Apresentar certificado de conclusão de curso de 2• grau; c
e) Ser aprovado cm exame de suficiência, constante de prova
escrita c prática, refcrcntcil disciplina a que se candidatarem.
Art. 24. Os preparadores auxiliam os professores nas disci·
plinas de ensino experimental.
Parágrafo único, À função de preparador podem concorrer
civis e militares da reserva, e os candidatos devem satisfazer ~s.
seguintes exigências:
1). Possuir idoneidade moral;
b) Ter aptidão para o exerclcio da função;
c) Possuir aptidão física, julgada por Junta de Saúde da
Aeronáutica:
d) A.pn::sentar certificado de conclusão de curso de 21? grau; c
e) Ser aprovado cm exame de suficiência, constante de prova
escrita e prática, referente ú disciplina a que se candidatarem.
Art. 25. Os inspctorcs·monitores auxiliam os professores e ins·
trutores na preparação de material c na realização de aulas c sessões
de instrução do ensino de 1• c 2• graus.
Parágraf" único. À função de inspclor-monitor poucm concorrer civis C militares da reserva, C OS candidatOS devem Satisfazer às SC•
guintes exigências:
a) Possuir idoneidade moral;
b) Ter aptidão para o exercício da função:
c) Possuir aptidão física, julgada por Junta de Saúde da
Aeronáutica:
d) Apresentar certificado de conclusão de curso de I• grau; e
e) Ser aprovado cm exame de suficiência.
Art. 26. O candidato à função de tecnologista, de preparador
ou de inspetor·monitor, satisfeitas as exigências, será contratado
pelo Comandante da Organização por pcr!odo de 2 (dois) anos,
prorrogúvcl desde que atendidos os requisitos de aproveitamento c
rendimento do trabalho e adaptuçào às atividudcs inerentes à funçilo,
Art. 27. Os tecnologistas, preparadores c inspetores-monitorcs
estão sujeitos:
I) À legislação trabalhista;
li) Aos l~rmos do contrato nrmado: e!
III) Às prescrições regulamentares da Organização de Ensino
onde trabalhem.
Art. 2M. Os tccnologis.tas, preparadores e inspctorcs-monitoros
podem ser contratados no regime de 40 (quarenta): 24 (vinte c quatro) ou 12 (doze) horas de trabalho semanais, ou no de dcdícuçào exclusiva com o compromisso de, neste cuso, não cxcrccrc;n qualquer
outra utividade remunerada em órgão público ou privado.
Arl. 29. O tccnologista, o preparador c o inspetor·monitor
lerão seu contrato rescindido de acordo com a legislação trabalhista,
obscrvundo-sc o disposto no urt, 21 dcstul~i.
CAPITULO IX
Da Remuneraçio
Art. 30, Os sulúríos básicos dos professores c coadjuvnnlcs
dus Organizações de Ensino da Aeronáutica suo os fixudos cm lei,

Art. 31. O professor, quando no exerc!cio efetivo de suas atri·
buiçõcs no magistério, fará jus às gratificações:
I) Adicional por tempo de serviço, quando sujeito ao regime
cstutut.úrio:
li) !)c auxílio ao aperfeiçoamento têcnico-profissional;
III) De comissão no Magistério da Aeronáutica;
IV) De dedicação exclusiva.
§ I• O auxiliar de Ensino c o coadjuvante só farão jus às gra·
tir.cuçõcs 11 c IV deste artigo,
§ 2• O pagamento das gratificações 11, III e IV deste artigo
cessa quando do afastamento do professor das atribuições que
exercia no magistério por:
·
a) Licença por período superior a 6 (seis) meses para tratamento de saúde de dependente:
b) Licença para aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos ou
realizar estudos, por interesse particular:
c) Ausênda não justificada;
d) Afastamento do serviço ulé:m dos prazos legais.
§)o Todas as gratificações previstas neste artigo são calculadas
sobre o salário básico do pessoal docente.
Art. 32. 1\ gratificação adicional por tempo de serviço é de·
vida, dclinitivamcntc, inclusive nu aposentadoria, ao professor permanente sujei lo ao regime estatutário que completar cada qUinqUê·
nio de cfctivo serviço, no valor de tantas cotas de 5% (cinco por
cento) de seu salário básico quantos forem os qUinqUênios de efetívo
scrvico.
.
Parágrafo único. O direito à gratificação começa no dia Se·

guintc àquch: cm que o professor completa cada qUinqUênio.

Art. 3.1. A gratificação de Auxt1ío ao Aperfeiçoamento Têcnicu·l'rofissional, calculada sobre o salário básico, ê atribu!du ao
prorcssor, ao auxiliar de ensino e ao coadjuvante, como estimulo aO
upcrfciçoumcnto técnico·prolissional, na razão de:
I) 35% (trint<~ c cinco por cento) aos professores permanentes c
tcmporúrios contrntados do ensino superior;
11) 25% (vinte c cinco por cento) aos professores permanentes c
tcmpor.!rios contratados do ensino dt: 29 grau;
III) 20% (vinte por cento I aos professores permanentes e temporários contratados do ensino de 19 grau, aos auxiliares de ensino c
:1os coudjuvantcs do ensino superior;
IV) 15% (quinze por cento( aos demais coadjuvantes do ensino.
Art. 34. A gratificação pelo exercício de comissão no Magistério da Aeronáutica ó atribuída ao professor cm razão dos seguintes
cusos:
I) 25% (vinte c cinco por cento) para a de Coordenador de Ensino Científico ou função equivalente;
11) 20% (vinte por cento) pura a de Chefe da Seçào de, Ensino ou
órgão equivalente: e
III) 15% (quinze por cento) para a de adjunto da Scçào de Ensino ou órgão c4uivalcnte.
Mt. JS. A grutificação de dedicucào exclusiva é: devida ao profcssOF, ao auxiliar de ensino e uo coadJuvante na razão de 20% (vinte
por cento) sobre o sulário básico,
Art. 36. O professor, o auxiliar de ensino e o coadjuvante que,
nu dutu du npos~.:ntudoriu, possuam pelo menos cinco nnos no regime
de 24 (vinte c 41mlro) ou no de 40 (quarenta) horas semanais, ulém
du salúrio básico, tem direito, paru efeito de cálculo de proventos, às
correspondentes grutilicuçõ~.:s que estiver percr.hcndo,
~ I•' O valar da gratificação será proporcional uo tempo de serviço pr,cstmJo, isohu.Jumt:ntc, em cudu um dos r~:gimcs de trabalho de
que truta cst:1 lei, na hipótese tle ser inferior u 5 (cinco) unos o cxer·
cicio cm cada um dt:lt:s.
21' Paru os efeitos do disposto no taput deste artigo, somente
scrí1 cnmputudo o h:mpu de serviço prestado nm regimes de trabulho
atribuídos a partir da vigência dcsta lei.
J•.• O professor, o uuxi'liur de ensino c o coudjuvuntc que se
apnsentarem antes de cnmrlctar os S (dnco) unos rm:vistos no caput

*
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tes gratificações, calculadas da seguinte forma:
a) I/25 (um vinte c cinco avos) por ano de serviços prestados,
paru as gratificaçôcs que recebia na d•tta da publicação desta lei;
b) I/5 (um quinto) por ano de serviços prestados a partir da
data da publicação desta lei.' para as gratificações que estiver rc·
ccbcndo.
Arl. J7. O professor temporário contratado, militar da reser·
va, alóm dos proventos de inatividade regulados pela Lei de Rem une·
ração dos Militares, faz jus à remuneração prevista para o pro(cssor
temporário contratado civil.
Art. JH. A retribuição dos conferencistas poderá ser fixada cm
termos de salário/hora, à vistu das conveniências da Organização de
Ensino, consideradas as respectivas qualificações.

TITULO 1/
/Ja.r Disposições Especiais
CAPITULO l'JNICO
Arl. J9. Ao professor é vedado:
I) A qualquer lltulo, ensinar individualmente ou colctivamcnte,
cm carátcr particular, mediante remuneração, a afunos da Organização onde h:ciona; c

11) Lecionar em cursos ou, organizações semelhantes, de prcpa·
ração pura, concurso de admissão ou para exames de segunda época
na Organização onde lcciona.
Art. 40, O professor permanente pode ser movimentado por
conveniência do crlsino, por motivo de saúde, ou se não houver inconveniente para o Ensino da Aeronáutica, por interesse próprio.
Parúgrafo.único. Na hipótçsc de extinção da Organização de
Ensino ou por conveniêneia do ensino, sua movimentação é feita por
necessidade do serviço.
Art. 41. Além dos casos previstos na legislação vigente, pode
ocorrer, no interesse do ensino c da pesquisa, o afastamento do
pessoal docente, para aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou
estrangeiras, ou

para comparecer a congressos c reuniões

relacionados com a atividadc de magistério que exerce.
Parágrafo único. O afastumcnto previsto neste artigo é concc·
dido por indicação do Comandante da Organização de Ensino ou, a
requerimento do interessado, pela autoridade competente.
Arl. 42. Para efeito desta lei, entende-se por Comandante da
Organização de Ensino o título genérico correspondente ao de
Dirctor, Reitor, Chefe ou outra denominação que tenha ou venha ter
uquele que, de acordo com o regulamento da Organização de
Ensino, for responsável pela administraç-lo, emprego, instrução e
disciplina de uma Organização de Ensino, ou que a tenha sob sua
subordinação di reta.

TITULO 1/1
Das Disposições Transirórias

Art. 45. A aposentadoria ex- officlo dos professores permanentes abrangidos pelo Art. 4J desta lei vcrificar-sc·á quando o
docente:
I) Atingir a idadc.limite de permanência na atividadc, de acor·
do com a legislação para o magistério civil federal;
'li) For julgado inválido ou incapaz fisicamente, cm defmitivo,
por Junta de Saúde da Aeronáutica, para atividude docente:
III) For afastado das funções de docente por 2 (dois) anos, consecutivos ou não, para tratamento de saúde, no período máximo de 4
(quatro) anos, a contar da data da primeira licença.
Art. 46. Contar·se-ão, como tempo·de serviço público e a ele
dedicados, os unos anteriores i\ vigência desta lei, no exercício de ati·
vidade de magistério, qualquer que tenha sido a relação de emprego,
cm regime de trabalho, no mínimo, equivalente ao exigido para o
professor permanente de mesmo nível de ensino.
Art. 47. Aos atuais professores contratados, ficam assegurados os contratos uté o término de sua vigência.

·

Parúgrafo único. Podcruo ter renovados seus contratos os
aluais professores contratados, obedecidas, porém, as normas estipu.
ladas no capitulo III do Título I desta lei:
Arl. 48. Para efeito de compatibilização dos cargos existentes
antes da vigência da presente lei com as classes ora previstas no Art,
4•, adotar-sc-á a seguinte correspondência:
Professor Pleno- Professor Titular
Professor Associado - Professor Adjunto
Professor Assistente- Professor Assistente.
§ I• O atual Auxiliar de Ensino terá correspondência ao Au·
xiliar de Ensino previsto no§ J• do Art. 3• desta lei.
§ 2• O aproveitamento dos atuais professores cfetivos nas classes previstas neste artigo dependerá de comprovação do atendimento
da exigênCia contida no item VI do§ 3• do Art. 176 da Constituição
Federal.
§ 3• O aproveitamento dos aluais professores, a que se refere o
parágrafo anterior, será imediato c sucessivo ao cumprimento
daquela exigência constitucional, e, simultâneo com o cumprimento
da mesma, pelos demais professores.
§ 4• O aproveitamento dos aluais professores efctivos, sujeitos
ao regime cstatutitrio, far-se·á mediante transformação dos cargos
respectivos em cargos integrunlcs da classe em que forem
aproveitados, os quais integrarão o Quadro Permanente do Minis·
tório da Aeronáutica.
§ 5• A soma dos cargos ocupados pelos professores cfctivos de
que trata o parágrafo anterior com os empregos dos professores per·
manentcs regidos pela lcgislaçào trabalhista não poderá ser superior
ao limite de lotação estabelecido para cada classe.
§ 6• Não haverá novos provimentos no regime estatutário, nas
vagas resultantes do afastumento definitivo dos titulares dos cargos a
que se refere o § 4•, devendo os claros de lotação decorrentes ser
preenchidos por professores sujeitos à lcgislaçilo trabalhista, na
conformidade do estabelecido nesta lei.

CAPITULO ÚNICO
Arl. 4J. Aos aluais professores efetivos das Organizações de
ensino da Aeronáutica sujeitos ao regime estatutário scrã asse·
gurada, no que couber, a aplicação das disposições desta lei, mantido
seu regime jurídico.
Arl. 44, A aposentadoria dos professores de que trata o Art.
4J dcstu lei será concedida, mediante requerimento, àquele que
contar o número mínimo' de anos de serviço para esse fim, exigido
pela legislação relativa aos funcionários públicos federais ou
legislação especifica do magistério federal.
§ I• Nas hipóteses de aposentadoria ou cxenoração, a pedido,
será observado o disposto no Arl, 20 e seu parágrafo único desta lei.
§ 2• O professor q uc solicitur aposentadoria aguardará, no
exerclcio de suas funções normais, u publicução, no D"rlo OOclol da
Unliio, da solução de seu roquerimento.

TITULO IV
Das Disposições Finais
CAPITULO ÚNICO
Arl. 49. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no
pru1.o de 120 (cento c vinte) dias, contado u partir da data de sua pu·
blicação.
Arl. 50. Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições em contrário.
·
MENSAGEM N• 172, DE 1975
Excelcnllssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituiçilo, tcnbo a honra de
submeter uelevada ddiberaçuo cie Vossas Exceli:ncius, acompanha·
do de Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro do Estudo da

-670Aeronáutica, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o Magistério
du Aeronáuticu, e dú outras providências".
Brasília, DF, 23 de junho de 1975.- Ernetto Gelsel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 43/GMJ, DE 18 DE
JUNHO DE 1975, DO MINISTI'iRIO DA AERONÁU·
TICA.
Excelcntissimo Senhor Presidente da República:
O Ministério da Aeronáutica tem a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência, o projeto de lei que organiza o
Magistério da Aeronáutica c estabelece o regime jurídico do seu
corpo docente c pessoal coadjuvante.
2. Justir.cando a presente proposta, este Ministério passa a
expor 11 Vossa Excelência as seguintes considerações:
- o Ministério da Aeronáutica vem sofrendo, nos últimos
anos, um processo contínuo c indesejável de esvaziamento qualila·
tivo no seu quadro de professores;
- o recrutamento de novos professores vem, progressivamcfltc, tornando-se mais difícil, pela carência de atrativos que o Ministé·
rio du Aeronáutica tem a oferecer;
- os salários muito inferiores aos do mercado de trabalho, os
modestos benefícios de previdência na inatividadc e, a ausência de
regulamentação que asscgu rc ao Pessoal do Magistério a oportunidade de fazer carreira no Ministério da Aeronáutica, são as causas básicas do citado processo de esvaziamento.
3. Assim, Senhor Presidente, no entender deste Ministério, o
projeto de lei ora submetido à elevada consideração de Vossa
Excelência, uma vel aprovado, virá preencher uma lacuna, há muito
existente nu h:gislaçào que regula o ensino na Acronautica, bem
como. virú corrigir as distorções apontadas.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os proles·
tus do meu mais profundo ·respeito, - Joelmlr Campas de Ararlpe
Macedo, Ministro da Aeronáutica.

LEGISLA CÃO CITA DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV
Da Famma, da Educaçio e da Cultura

......................................................
Art.
§ I•
§ 2•
§ 3•
normas:
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A legislação do ensino adotará os seguintes principias c
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O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) -Item 7:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1974, de autoria do Senhor Senador Adalberto Sena, que dispõe sobre a
participaçilo dos eleitores do Distrito Federal na eleição de
Senadores e Deputados Federais, c dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 180, de 1975, da Comissilo:
-de ConstUulçio e Justiça, pela inconstitucionulidadc,
com voto vencido .do Senhor Senador Henrique de La
Rocquc, e voto vencido, em separado, do Senhor Senador
José Sarney ..

A m"téria constou da Ordem do Dia da sessão de I• do
corrente, tendo sua discussão adiada, a rcqu,crimcnto do Sr. Senador
Franco Montoro, para a presente sessão,
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. I•·Secretário.

l'i lida a seguinte
EMENDA N•J (de Plenário)
Ao projeto de Lei do Senado n• 164, del974.
O urtigo 2• passa a ter u seguinte rcdação, suprimindo-se o seu
parágrafo único:
Art. 2• Os nascidos no Distrito Federal. ao completarem a
idade eleitoral, poderão optar, como domicilio secundário, pela Uni·
dade da Federação onde os seus ascendentes mantenham ou tenham
tllantido vinculações sociais permanentes,
JustiOeaçio
Será feita oralmente na tribuna.
Brasília, 30 de setembro de 1975.- Adalberto Sena.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiet Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - Acre. Sem revlsio do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este projeto, como é do conhecimento da Casa, teve parecerdesfavorável da Comissão de Constituição c Justiça, que o considerou
inconstitucional.
Na primeira discussão, cm data anterior, tanto cu quanto o
Senador Franco Montara cxpcndcmos alguns reparos a esse parecer
da Comissão de Constituição c Justiça.
Entretanto, reconhecendo, não a inconstitucionalidade, porém
alguns inconvenientes do projeto, resolvi apresentar a emenda que
acaba de ser lida, cujo objetivo é, atenuando disposições de certo
ponto do projeto, desfazer aquela ilusória aparência de inconstitu·
cionalidade que levou o Relator daquela Comissão ao pronuncia·
menta desfavorável ao projeto.
No parecer da Comissão de Constituição c Justiça não se decla·
ra expressamente sobre qual dos dispositivos do projeto incide a ar·
gUição de inconstitucionalidade,
Mas, parecendo·mc inadmiss!vel que a argUição o tivesse atin·
gido de ponta a ponta, razoável é supor-se que a incidência limitouse ao urt. 2• do projeto, pelas razões que passo a expor:
Está assim rcdi~i~o o artigo 1•:
"Art. I• Os eleitores alistados no Distrito Federal poderão
votar cm candidatos de seu Estado ou Território de origem, nos
pleitos para o Senado c a Câmara dos Deputados."
Ora, não creio que a argUição do Relator tivesse visado esse ar·
ligo. E não o creio, Srs. Senadores, porque tal disposição nada mais
é, no seu sentido, do que a reprodução de dispositivos já vigente, ou
seja, do art. 25 du Lei n• 6.091, de IS de agosto de 1974, que di~
textualmente:
"O eleitor inscrito no Distrito Federal por transferência,
poderá, u partir de 1975, requerer a rctransfcrência para a
zonu eleitoral de origem,"
Portanto, Srs. Senadores, se lei anterior consigna a medida
proposta, em termos notoriamente correspondentes aos nossos, nilo
é de crer que o ignore u Comissão de Constituição c Justiça; sempre
atenta às modificações da nossa lcgislaçilo eleitoral.
Se ussim é, se assim temos de concluir, só resta a alternativa de
que se tivesse cm vis tu o disposto no urt. 2•.
Veja-se reulmentc, u reduçuo desse artigo:
"A rt. 2• Os nuscidos no Distrito Federal, ao completa·
rem u idade eleitoral, poderão optar por qualquer Unidadc
du Federação como.domicllio secundário."
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haver uma invasiio dos eleitores do Distrito Federul sobre os
Estudos, mediante aliciamento de contingentes capuzes de influir nos
resultudos de pleitos de outros Estados, mormente dos pequenos
como o Piuuí c outros ainda menores pelos respectivos números de
clc:itorc:s.
Pura mim- repito- a argUida inconstitucionalidade é apcnus
apurente. Mas, embora considerando·u ilusória, rendo·me à decisão
da maioria da Comissão por uma qucstno de respeito nos meus cole·
gus, cuju isenção e cultura sou dos primeiros a reconhecer. Resolvi,
no entanto, apresentar a presente emenda, segundo a qual a redução
do urtigo puss<1 a ser a seguinte:
"Os nascidos no Distrito Federul, ao completarem a
idade eleitorul, poderão optar, como domicílio secundário,
pda Unidude da Federação onde seus ascendentes
muntenham ou tenham mantido vinculações sociais
permu nentes. ••
Ficu ussim eliminudo uquele curáter de arbitrariedade de
escolha, que o artigo apresenta nu redução original. O eleitor já não
tcrCt o direito de escolher qualquer domicílio, mas somente aquele no
qual, pelas suus tradições fumiliures, tenha vinculações sociais, que
justifiquem o segundo exercício de ;oto..
Escus:~do ó rcfcir-mc uos demais dispositivos, porque todos eles
se referem a providêncius secundárias, .a cargo dos Tribunais Eleito·
ruis. c outros aspectos da regulamentação da lei c, portanto,
estranhos ao mérito do projeto.
Espero. portanto, que u nobre Comissão de Constituição· e
Justiça, reex:tminundo o ussunto, na sua subcdoria, possa 'rever c
rec<>nsidcrur o seu veredito sobre u proposição cm apreço. (Muito ..
bem!)
.... . .
·
O Sr. José Sarney (ARENA - Maranhão)~· Sr. Presidente,
peço a paluvra. para discutir o projeto. ·
O SR. PRESIDENTE (MagalhiÍ~s PlntoY- Concedo a palavra
, ao nobre Senudur Josó Surney, para discutir o projeto.
O SR. JOSt SARNE'/ (ARENA -Maranhão. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
Na Comissão de Constituição e Justiça tive a oportunidade de
apresentar voto vencido, achando que, na realidade, o projeto do no·
hrc Senador Adalberto Sena é constitucional.
Foi apresentado nos fins de novembro de 1974, e posterior·
menic ao último pleito para a Câmara dos Deputados. O projeto
visav:1 permitir que os eleitores alistados no Distrito Federal
pudessem votar nos pleitos parlamentares, de âmbito nacional,
considerada de origem, para tal fim, a Unidade da Federação onde
tenh:~ sido lavrado o respectivo registro de nascim~nto do eleitor:
enquanto que os nascidos na Capital da RcpúbliCll poderiam optar,
definitiva e irretratavclmente, por uma unidade federativa, como
"domicilio secundário":
"No último pleito, em novembro de 1974, os eleitores
residentes em Brasília pudcrum votar nos candidatos ao Senado c :\ Ctimuru dos Deputados, dos Estados de que eram
originC!rios seus títulos."
Truta·se, na verdade, de emprestar maior amplitude a
umu ~xpcriência que se mostrou vitoriosu, umu vez que a pro-

posição visu a definir, para os mesmos efeitos obtidos nas
urnas de 1975:
a) u situução dos eleitores alistados no Distrito Federal,
possibilitando-lhes a escolha da Unidade federada de cujo
pleito desejem p11rticipar:
b) 11 permitir, aos nascidos na Capital da República,
utingid:111 id11de e preenchidos os requisitos pura o exercício
do voto, a opção por uma Unidade da Federação, como
"domicílio sccundt\rio", com vist11s a tal.participaçào;

c) a tornar aplicáveis tais disposições aos brasileiros
nascidos no exterior c aos cidadãos portugueses com amparo,
qu11nto à cidadania, na legisl:içào brasileira."
·
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como bem ressaltou o
Senador Adalberto Sena, a Comissão de Justiça não precisou onde o
projeto atingiu a Constituição Federal.
Se já admitimos que os eleitores residentes cm Brasília podem
purticipar dos pleitos para a Câmara. Federal e para o Senado da Re·
pública, não há óbice, de natureza constitucional que possa evitar
aos nascidos em Brasília, que completem a idade legal, de optarem
por um domicílio eleitoral, onde poderão exercer aquele direito cí·
vico do voto. Seria estender um princípio já admitido pelo Congresso
brasileiro às novas gerações e aos nascidos em Brasília que poderão,
votando em qualquer pleito, não sofrer aquela diminuição de um bra·
sileiro que jamais terá condição de participar da vida pública.
Destu maneiro, votei, sendo voto vencido na Comissão de Cons·
tituição e Justiça, pela constitucionalidade do projeto e, mais ainda,
por achá·lojusto e do interesse nacional.. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães ·rJnto)- A matéria voltará à
Comissão de Constituição e Justiça, a firn de que esta declare, expres·
samcnte, seu emenda corrige ou não a inconstitucionalidade argUida
cm seu purecer.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hã, ainda,
oradores inscritos.
Concedo a pulavra uo nobre Sr. Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul. Pro·
nuncla o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Srs·. 'Senadores:
Cu usou funda e penosa impressão a maneira como ·ao Poder
Judiciário rcferiu·se o Senhor Presidente da República, em recente
oruçào proferida na Convenção da Aliança Renovadora Nacional.
Do Poder Judiciário, Sr. Presidente, podc·se dizer que tem vir·
tudes e defeitos. Dizendo isto, creio que não se estâ a dizer novidade
surpreendente, dudo que, integrado por homens, há de ter defeitos e
qualidades próprios do ser humano.
Do Supremo Tribunal Federal, jâ houve quem dissesse que foi o
órgão que mais falhou à República e, esta foi a opinião externada
por um preclaro brasileiro: João Mangabeira.
De modo que, como todas as instituições humanas, está sujeito
uosjuízos mais exatos, ou menos felizes.
·
O que surpreendeu, Sr. Presidente, é que o juizo fosse emitido
pelo Chefe do Poder Executivo c nus circunstáncias em que o foi,
O Supremo Tribunal Federal tem tido seus momentos de
diliculdadcs. No Governo Hermes, por exemplo, decisão sua foi des·
respeitada pelo Governo Federal no famoso caso do Conselho Muni·
cipal do Rio. de. Janeiro, motivando o famollp protesto de Pedro
Lcssu e de Amuro. Cavalcante, dois grandes Juizes do Supremo Tri·
hunal Federal. ·
Ao tempo do Estado Novo ocorreu algo que constituiu, feliz·
mente, caso único na nossa História Judiciária c Política. O Supremo
Tribunal Federal, bem ou mal, pouco importa, mas no exercício de
sua competência, entendeu imunes ao Imposto de Renda os vcn·
cimcntso dos juízes, e o Poder Executivo expediu o Decreto n• 1.564,
de 5 de setembro de 1939, pelo qual dispôs:
"Silo confirmados os textos de Lei, decretados pela
União, que sujeitaram ao Imposto de Renda os vencimentos
pagos pelos cofres públicos estaduais c municipais, ficando
sem efeito as decisões do Supremo Tribunal Federal c de
quaisquer outros Tribunais e Juízes que tenham declarado a
inconstitucionalidade desses mesmos textos."

1: que, pela Curta outorgada de 1937, um preceito que tivesse
sido declarudo inconstitucionul pelo Supremo Tribunal Federal,
poderia ser, vamos dizer, convalidado ou ter a sua constitucionalida·

-672cedência mínima de dez dias, desde o material fotogrltfico até
as "chargcs", capa e contracapa c texto de qualquer natureza.

de unrmadn através de dois terços do Parlamento que, como é
subido, nuncu se reuniu. E como o Presidente da República detinha
cm suas mãos o monopólio do Poder Legislativo, fundidas na mesma·
pc.'tsou ns duas competências, foi expedido esse decreto, e assim, caso
único cm nossa História, por um decreto-lei foi cassado acórdão do
Supremo Tribunal Federal, c mantido decreto-lei que por ele fora de·
clarado inválido c Irrito. Um dos considerandos desse decreto, Sr.
Presidente, diz nssim:

Genérico
A decisão do Supremo Tribunal Federal foi considerada
histórica pelos numerosos advogados c jornalistas presentes à
sessão. Com o indeferimento do mandado de segurança, no
qual pela primeira vez a mais alta corte do País se pro·
nunciou sobre o aspecto constitucional da censura prévia, to·
da a imprensa brasileira c as editoras de livros ficam definitivamente sujeitas à orientação política do Governo Federal
para permitir ou não a sua divulgação.
Kecorda-se que coube ao ex-Presidente Garrastazu

"Considerando que essa decisão judiciária não consulta

o interesse nacional. .. "
De modo que o Poder Executivo se fazia juiz do mérito de uma
decisão do Supremo Tribunal Federal, c sob esta consideração
cussuva·lhe os efeitos, rcanrmando a validade do preceito antes
fulminado pela Suprema Corte da Nação.
Este fato motivou, depois, voto famoso do Ministro Carlos
Maximiliano, quando a Suprema Corte teve de reexaminar caso semelhante uo que motivara o Decreto-lei n• 1.564. O ilustre Juiz,
numa sessão melancólica, ao ter de votar, disse, a certa altura:
Qual a dirctriz futura a predominar nos prctórios, .cm
face da resolução presidencial. Não posso recorrer ao apoio
precioso do Direito Comparado; porque a providência cons·
tit acional brasileira, consistente cm reformar sentenças por
meio de decretos não encontra similar ou paradigma cm país
nenhum do orbe terráqueo. Recorro a outra fonte: os pre·
cedentes, em casos análogos. Vigorante o sistema gc·
neralisado na América, embora o Judiciário apenas decidisse
em espécie c a sentença final só obrigasse no caso cm apreço,
Presidente e Congresso, em obediência ao princípio da harmoniu dos poderes, dali por diante se abstinham de agir ou
deliberar contra as conclusões do aresto supremo. Pela mesma ruzão, ugora, atribuída à Legislatura a antiga prcemi·
nênch1 da Corte excclsu, esta não mais conhecerá de igual·
inconstitucionalidade, Seria, aliás, irrisório estar proferi(
acórdãos plutónicas, arestos por lei destituídos de excqüibi·
liflude. Prevalecerá no alto pretório o inelutável, embora mur·
murando osseus membros o- e pursí muove, dcGALJ LEU.
Ao lembrar, Sr. Presidente, estes fatos, tive a intenção de recor·
dar episódios que ncaram gravados, como cicatrizes, na História do
mais alto Tribunal do País.
(; claro, Sr. Presidente, que, ao longo da sua História, o Tri·
bunal tem tido as fraquezas, maiores ou menores. Quem sou eu para
julgí1-lo?
Outro dia, Sr. Presidente, por unur.imidadc o Suprimo Tribunal
Fcc;Jeral entendeu que a censura à Imprensa, quando exercida em
nome do A1·5, nca excluída da apreciação judicial.
Vou ler o que publica~o pelo O Estado de S. Paulo:

a

STF: Censura Prévia nio pode ser julgada
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, acom·
panhando voto do Ministro Thompson Flores, que "é
insuscetívcl de apreciação judicial a ccnsuru prévia de
qualquer publicação literária ou artística, quando a medida,
u curso da Policia Federal, decorrer de aplicação de Ato lnsti·
tucional". A decisão foi proferida no mandado de segurança
impetrado pela "Editora Paz c Tcrru", responsãvcl pela
publicaçilo do semanário "Argumento", que não circulou
uli:m do lercciro número. Contendo colaboração de in·
telcctuais brasileiros, entre os quais o pensador católico
Alceu Amoroso Lima c o ex-candidato do MDB à Vice-Prcsi·
dênciu da República, escritor Barbosa Lima· Sobrinho, a
cdiçào de lH de janeiro de 1974 jí1 cstavu com a empresa distri·
buidoru quundo foi aprecndidu pelus uuloridudes policiuis. A
Superintendência du Políciu Federal pussou a exigir que o
scmunúrio foss.: prcviumli!ntc submetido à censuru. com unte·

Médici a iniciativa de determinar a cCnsura genérica. como
medida coercitiva "idêntica às do Estado de Sítio", Seu
despacho, datado de 20 de junho de 1973, aprovava exposição de motivos do então Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid,
,horas depois que o Tribunal Federal de Recursos concedia
mandado de segurança para livrar o scmanãrio "Opinião" da
censura prévia exercida pela Superintendência da Polícia Federal. O TFR julgara ilegal a censura determinada por
Buzaid, e a solução do ex-Ministro da Justiça para mantê-la
consistiu nu exposição de motivos que Médici aprovou. ·
Como sabe o Senado, a lei é expressa. O § 8• do art,J53 da Car·
ta de 1969 assegura a liberdade de imprensa c veda a censura.
. Tem-se agora que, por decisão unânime do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, quando a censura se faz sob a invocação do Al-5,
ela se torna insuscetivcl de apreciação judiciâria.
Não sei, Sr. Presidente, se, um dia, a Polícia Federal, sob a invocação do Al-5, extirpasse o braço de uma pessoa, se também este
fato se to:naria insuscetivel de apreciação judiciária, porque praticado sob a mvocação do AI-5.
, Não sei, Sr. Presidente, se este acórdão, a que fiz referência, figura:a •.ntrc ~s grandes decisões daquela Alta Corte de Justiça, Só a
HIStórm o d1rá.
O que é certo é que há juízes bons c há juízes maus. Sempre houve c creio que sempre os havcrlt. Mas, desde que a Civilização asscn·
tou determinados princípios c a distribuição do poder estatal por
certos poderes, desde que isto ocorreu, melhor coisa ainda não s~
concebeu, nem praticou, do que confiar em que cada Poder correndo todos os riscos da imperfeição humana - exerça o seu
próprio poder, exercite a sua compcti:ncia, sujeita às limitações c aos
contn1pcsos fixados na própria lei ..
Ao demais, Sr. Presidente, jamais passarlt a verdade que vibra
nestas palavras de Rui Barbosa:
"Nilo hli tribunais que bastem para abrigar o Direito,
quando a noçi\o do dever se ausenta da consciência do juiz".
Em matéria de Poder Judiciário, o valor maior reside na quali·
dado do juiz. na virtude do magistrado, na vocação do homem inseri·
do no aparelho judiciário. Além disto, entretanto, hã de requerer-se,
Sr. Presidente, que o Poder Judiciário seja dotado de um mínimo de
condições materiais para bem funcionar. E o que se sabe, o que todo
mundo subo c a experiência de todos os dias, é que o nosso Poder
Judiciário está pauperrimamente aparelhado. Jã não falando nos juí·
zcs de primeira instância, mas, olhando para a cúpula do Poder
Judiciário no Pais, os depoimentos são impressionantes. O número
de feitos, do processos, que cada juiz recebe para julgar sobrccxccde
u capacidade de trabalho de um homem, já não digo médio, mas de
um homem notável,
O juizo, aqui, também ni\o é meu, é um juízo generalizado. Se cu
tivesse· que recorrer u uma autoridade, Sr. Presidente, recorreria a de
um grundc magistrado, o Ministro Aliomar Baleeiro .. No seu livro
"Supremo Tribunal Federal Esse Outro Desconhecido" mostra que,
inclusive, 11 qualidade dos julgados tende a cair, porque os juízes nào
ti:m tempo pura vencer u massa de trabalho que recebem constunte·
mente,
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de Primeiro Instância, obru do Governo Castello Branco. Tinha os
meios purlamcntarcs c upoio político pura fuzê·la como quisesse. Fêlu. Os seus integrantes foram nomeados pelo Governo, independentemente de concurso.
O Sr. Daniel Krleger (ARENA- Rio Grande do Sul)- Permi·
te V. Ex• um apurte?(Assendmento do orador.)- Foi feita uma sele·
çüo, muito rigorosa, pelo Senado Federal, e a prova é que muitos fo.
rum recusados, e o Presidente aceitou a recusa soberana do Congres·
so Nacional.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)Nada tenho que opor ao aparte de V. Ex•, que recolho, com o praier
de sempre, mas, apenas, dizia que os próprios magistrados foram es·
colhidos pelo Presidente, dependendo a sua nomeação do voto do
Senado. E, como disse o eminente Senador, por vezes, o Senado re·
cusou os nomes indicados pelo Poder Executivo,
O Sr. Daniel Krieger (ARENA - Rio Grande do Sul)- Permite
V. Ex• esta outra int~rvenção? (Assentimento do orador.) Muitas ve·
zes. Adotamos um critério, independente de Partido. Os Senadores
do Estado dariam o depoimento e o aceitávamos, porque queriamos
fazer uma Justiça à altura dos seus destinos.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)Agradeço o aparte do nobre Senador c acrescento ao que disse, que,
muitas vezes, o Senado recusou nomes indicados pelo Presidente da
República, e nem por isto o então Presidente da República entendeu
que u sua autoridade ficava ferida e que o Senado, no exercicio de
uma competência legal, agredia o Poder Executivo.
Agradeço o aparte do nobre Senador. porque o precedente m~re·
cia ser mesmo lembr~do; com o correr dos tempos, já ocorreu que,
quando um órgilo do Poder Legislativo, no exercício do seu poder, o
exerce recusando indicações do Poder Executivo, parece que pratica
crime de lesu.majestade e que é: preciso, .então, empregar c u\ilizar
poderes extr:llegais, dito excepcionais, que nào sào nem mais nem
menos do que o sinônimo do poder arbitrário. Àquele tempo, lembra
o Senador Daniel Krieger, o Pr;sidente Castello Branco não sé sen·
tiu diminuido, nem agravado, quando nomes de sua indicaçilo foram
recusados por esta Casa.
Dizia que u Justiça Federal foi modelada ao feitio do Governo e
seus próprios integrantes foram selecionados pelo Governo, inde·
penden\emente de concurso; no entanto, a Justiça Federal, hoje, é o
depoimento, creio que uniforme, está em situaçilo de quuse puralisi~.
em face do ucúmulo de feitos que tem de decidir.
Tudo isto mostra, Sr. Presidente, quilo delicado é o problema
que, ainda há pouco, mereceu de um homem eminente, do Professor
Alcino Sulasar, um volume especial, cm que estuda o P<Jder Judiciá·
rio e ns bases para a sua reorganização. Os jornais de hoje estampam
resumo de conferência proferida pelo Ministro Presidente do Supre·
mo Tribunal Federal, Djaci Alves Falcão, nu qual reclumou a urgi:n·
ciu de medidas \endcntes u dotar o Poder Judiciário duquel11s condi·
ções m11teriuis imprescindlveis uo regular funcionamento do Poder e
à sutisf11tóri11 distribuição d11 Justiça.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro) -

Permite

V, Ex• um upurte?

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro) - V. Ex• se rcfe·
riu 110 magnifico trabalho do antigo Procurudor·Gcrul, Professor
Alcino Paulo Sulusur. Estudei o assunto c tenho, ulífls, um discurso
pronto p11r11 fazer sobre o Poder Judicii!Tio. De logo, munifcsto 11
minh11 discordiinciu com o tr11bulho d11quele eminente jurista, porque
S. Ex• defende 11 unir.cuçi\o d11 Justiç11 ...
O SR. I'AULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)- ~
verdade ...

O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro)- ... a federa·
liz11ção du Justicu, ou scju, muis um gravari1e contra n autonomia
cstadu11l.
. O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) ;_
Nobre Senador Nelson Carneiro, nilo estou aderindo às sugestões
upresent11d11s pelo eminente Professor que exerceu, com raro brilho e
devoção, u Procuradoria·Geral du República, o Professor Alcino Su·
lasar. Estou apenas lembrando que o problema é de tal utualídadc e
gravidade que uqucle brasileiro consagrou um volume de quase 400
páginas, um sólido volume, ao estudo do problema c à indicação de
medidas que, a seu juizo, constituiriam uma soluçilo pura solver os
obstúculos, os pontos de estrangulamento, as dificuldades que tem o
· Poder Judiciário no excrcicio as suas atribuições. Esta, a razilo da
referência que fiz àquele trabalho.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB-Rio de Janeiro)- Notável.

.o SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) Notaveltrabalho de um ilustre brasileiro.
Sr. Presidente, onde é mais chocante a intervenção do Titular do

~odcr Executivo cm relação ao Poder Judiciário, é quando faz a cri·

t1ca, como, ao que me lembre, nunca Presidente algum fez ao Poder
~udiciúrio, parn legitimar ou justir.car essa excrescência jurídica que

c o Al-5, como se ele se justir.casse porque o Poder Judiciário
~\coitusse corruptos.
Sr. Presidente, houve no Governo passado um fato que, ainda
hoje, a Nação nllo compreendeu. Um Governador de Estado -todo
mundo sabe- foi forçado a renunciar, porque teria exigido, ou rece·
.bido, proveitos ilícitos. E continua impune.. c continua incólume c
continua ileso. Tudo roi acertado e satisfeiro nu base de uma renún·
cia c, .<e corrupçi\o houve, Sr. Presidente, o corrupto não tinha o pri·
vilógio de ficar protegido. E nilo se diga que, se punição não houve,
deve ser debitada ao Poder Judiciário, não! Porque é notório, é sabi·
do, é elementar, é trivial que o Poder Judiciário nào age sponte sua.
Pode um Colégio Judiciário, pela unanimidade dos seus membros,
estar intimamente convencido da culpabilidade de alguém, mas, se a
~es~o~ legalmente qualificada ajuizar a ação c a postular do órgão junsdiCional u aplicação du lei, o Judiciário nào pode fazer coisa ai·
guma. De modo que falar em Al·5 e dizer c falar no "arcaico me·
canismo Judiciário", para explicar, ou justir.car ou legitimar aquele
nto, isto nUa!
Sr. Presidente, urrisco·me a dizer que Sua Excelênci~ o Senhor
Presidente da República tem deixado de fazer o que estava ao seu
alcance, o que cru do seu dever, para diminuir o que se poderia
chamar globalmente de crise do Poder Judiciário. E não vou ficar,
apenas, na assertiva, vou logo ao caso: durante cinco meses esteve
vaga uma cadeiru do Supremo Tribunal Federal, desde a aposentado·
ria do Ministro Oswuldo Trigueiro, durante cinco meses o Supremo
Tribunal Federal funcionou com menos um juiz, quando é sabido
que, ele mesmo, na plenitude dos seus integrantes, nilo dá, porque
não pode dur contn du massa de trabalho que lhe pesa sobre os om'
bros. Nem se digu que o Governo foi colhido por um fato imprevisto
porque u uposentudoriu do ilustre Ministro Oswaldo Trigueiro
ocorreu por implemento de idude e portanto estava perfeitamente
previsto o futo de sua aposentadoria e nada pode justificar u
exugerada demora no provimento do cargo.
O Tribunal Federnl de Recursos esteve, durante meses, com dois
lugures vngos c ainda agorn um permunecc vago- creio que por no·
ve meses- desde que, por implemento de idade tnmbí:m, foi nposcn·
tudo o eminente Ministro Henrique D' Ávila.
O Tribunnl Federnl de Recursos também tem u seu cargo uma
quuntidnde de serviço que supern a cnpucidude de trubulho de seus
jullcs c o ngruvnmento dessu situuçi\o ocorre, naturalmente, quando
o Tribunal se encontra, durnntc meses, desfalcado de um mugistrudo.

•.
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Sr. Presidente, ussim é que oponho cmbnrgos uo juízo do Senhor Presidente du República em relução no Poder Judiciário Brnsileiro.
Sr. Presidente, hú outro problema, mas este é da área cspcclncu
do Poder Executivo, c está ní u clamor por providências govcrnumcntnis.
Sr. Presidente, não sei de que puluvrus cu deva usar pnru scnsibi·
lizar as altus uutoridadcs da República, mas há um fato que ocorre e
se repete, din u diu, cm nosso País. Já não í: muis cm nome da lei, mas
cm nome du cristandade que venho à tribuna pura reclamar contra
sua ocorrência.
Sr. Presidente, refiro-me às prisões ilegais c aos maus trutas inni·
gidos u pessoas neste Puls. Fuz algum tempo, vários deles vicrnm à
luz da publicidude c, u propósito, O Estado de S. Paulo lançou um
editoriul sob o titulo "A pobrczu gerul de um episódio". Sr. Presidente, vou ler algumus passagens:
"A pobreza geral de um episódio

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro)- .,, foi mui·
tus vezes incumbido de desempcnhur essa delicada c importante
missão. Assim, nobre Senador, seria, pelas altas qualidades morais
do Presidente Ernesto Gcisel, pela vivência, experiência c pelo
desempenho dessas altas funções que exercitou, como também pelo
fato de que a subvcrsuo, no próprio dizer de Sua Excelência, está
hoje neutralizada, seria inconcebível que Sua Excelência fosse menos
rigoroso ou mais tolerante com esses fatos do que o foi o Presidente
Castello Brunco, Supõe-se que esses fatos estejam sendo apurados.
Apenas é preciso que a Nação tenha cabal conhecimento e
demonstração de que efetivamcntc. essas apurações e inqué~itos estilo
tendo seqUêncin e pross~guim.ento.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) Nobre Senudor, eu diria que aqueles que têm no seu altar intimo, n
figura do falecido Presidente Castello Branco prestar-lhe-iam a
maior das homcnugcns se procedessem como ele procedeu quando
Presidente, em relação a fatos desta ordem. Mais do que as palavras
c m~is do que as loas, a reiteração daquele procedimento seria a
Hú poucos dias o Senador Jarbas Passarinho admitiu da
tribunu do Senado u existência de excessos injustificáveis no maior homenagem que poderia ser prestada ao falecido Presidente.
Sr. Presidente, o mais grave é que os maus exemplos proliferam
combute i1 subversão. Hú mais algum tempo, o Ministro do
e
a
onda
de ubusos, em relação à pessoa humana, que se nota de
Supremo Tribunni Federal Aliomar Baleeiro mencionava
entre os dunos mais graves feitos à colctividadc brasileira nos norte e sul, é impressionante; atinge qualquer pessoa, ainda que
últimos tempos "us prisões ilcguis, as. torturas, os desapare- nem remotissimamentc tenha relação alguma com a chamada
cimentos- se Fulano de Tal desaparece, não se acha mais segurança, ou com a hipotética prática de atos subversivos.
Se tiver tempo, vou mencionar alguns desses casos, para
nudu, nem cud!1vcr, nem cinzas de cadáver- c a opressão à·
mostrar
como essa é uma doença que pega, é uma doença conta·
liberdade do pensamento", Mais importante uinda foi o
testemunho dado por um Ministro do Superior Tribunal giosa. Por hora, vou ler, com profundo pc;ar, notícia estampada
Militar, General Augusto Fragoso, reclamando do modo pelo O Estado de S. Paulo, de 20 de setembro:
"com que ulgumus autoridades apontadas como coatoras
Justiça Militar apura denúncia de maus tratos
prestam contas à Justiça Militarsobrc prisões cfctuadas para
averiguações c sobre u situação dos detidos que impctram
O Conselho Permanente de Justiça do Exército deter·
habeas corpus", um modo que dcixavu a desejar quanto no
minou a instauração de inquérito para apurar denúncias de
respeito devido i1 uutoridade daquela corte é à "obediência,
torturas nos gráficos Laudo Leite Braga c Darcy de Aquino
sem returdo nem fraude, às suas decisões", O Ministro-GeneRibeiro, no advogado Josí: Oscar Pelúcia Pereira, no comer·
rui Augusto Fragoso terminava pedindo uma reformulação
ciantc Geraldo Campos e nu funcionária do ltamarati,
do conceito de segurança nacional, "hoje aindu sujeito a
Therezinhu de Oliveira Silva, acusados de tentativa de rcorgn·
interpretações surpreendentes": uma reeducuçào do combate
nização do extinto Partido Comunista Brasileiro na região do
à subversão, especialmente entre alguns militares, ••que ainda
Distrito Fed.eral. O Conselho tomou aqüi:la dccisilo após
trutum a guerru revolucionária comunista com incrlvcl
ouvir os indiciados e relaxar a sua prisão.
misoneísmo": c u revisuo, na forma e no fundo, da Lei de
Laudo Leite Bruga, assim como os demais acusados, de·
Scgurançn Nacional, prevendo-se "pura o processo e julgaclurou ser inocente, nuo conhecer os termos do processo c
mento dos delitos políticos normus processuais específicus",
que seu depoimento foi tomado sob prcssilo tisica c moral.
Depois de tão ilustres depoimentos, ninguém poderia
Segundo disse, foi preso no dia 17 de julho, encapuçado c
mais negnr que houvesse prisões arbitrárias, que houvesse
submetido a torturas com choques, pancadas c banho frio
torturas, desaparecimento por vias de eliminação c até
durante oito dias. Depois disso, afirmou, foi internado num
obstru~lo à própria a~lo da Justiça Militar por parte de
hospital que não identificou, por três dias, pura tratamento
csculões subalternos dos organismos de scgura.nça. ''
dos ferimentos.
·
Durcy de Aquino Ribeiro, preso um mês depois de
, Sr. Presidente, esse é um fato que trago nilo ao conhecimento do
Laudo Leite Brugu, disse que foi detido cm seu lugar de tra·
Senado porque não estou u dar-lhe conhecimento de umu novidade,
bulho c conduzido com os olhos vendados c algemado pu·mas ii renexão c li sensibilidude desta Casa do Congresso c trugo
ra lugur desconhecido, onde, depois de torturado e amcu·
atmvés de um órgão insuspeito, categorizado, de respeitubilidndc,
çudo nu prescnçu de suus duas filhas, confessou os fatos dos
como é o grande jornal pnulista,
quais o ucusum. Explicou' que nunca foi, nem será comunista,
Sr, Presidente, isto ocorre nu área especifica do Poder Executivo,
por não uceitur umu doutr.inu ateísta,
Apurentundo nervosismo incontrolável, Thcrezinhu de
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- Rio de Janeiro)- PermitaOlivciru
Silvu, ucusudu de entregur documentos secretos
me V, Ex• um aparte, nobre Senudor? (Assentimento do orador.) Todo ltumuruti sobre o Leste Europeu paru Laudo Leite Bragu,
dos nós suhcmos, todn a Nuçi'lo hoje tem conhecimento através do li~
dcclurou ter sido prcsu no dia IS de julho cm sua rcsidí:nciu,
vro do nosso eminente colega, o ilustre Scnudor Luiz Viana quç, uo
por
pessous que se dizium policiais. Continuou dizendo que
tempo cm que cru Presidente o General Castello Brunco, toda a vez
foi lcvudu puru umu sulu, despida, torturada, caluniada c
que havia noticias ou suspeita de futos ligados à violência ou u
difumudu durunte três dias, atê que, nilo agUentando mais,
maltrutos inliigidos a presos, o assunto cru, por ordem de Sua
ussinou us ucusuções que lhe foram nprescntudus, Negou que
Excelência, rigorosamente apurado, E o cntilo Chefe da Casa Militivesse exercido utividude pollticu ou ·retirado qualquer
tar, o General Ernesto Geiscl ...
documento do ltamuruti, por ser funcionária de confiançu de
O SR, I'AULO RROSSARD (MDO- Rio Grunde do Sul)seus chefes. Therezinhu foi u única dos ucusados u citur o PIC
Eu cstuvt~mc recordando disso.
c o C~di de Bruslliu. Segundo afirmou, quundo se cncontruvu
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órgilos do Exército, razilo por que reconheceu acusações nilo
verdadeiras.
O advogado J.osé Os.car Pelúcia Pereira disse que durante dez dias foi submetido a choques elétricos em todo o
corpo, bunho frio, e que os policiais simularam a prisão de
.seu nlho de 14 unos e de sua esposa e lhe deram dez litros de
úguu puru beber. O comerciante Geraldo Campos também
disse· que prestou depoimento sob coação fí:;ica c moral."
Isto ocorre aqui, Sr. Presidente, nu vizinhança da Presidência da
República, nas imediações do Congresso Nacional, à sombra dos Tribunais Superiores da República, na mesma cidade onde têm sede as
Embaixadas dos pulses estrangeiros, Se isto acontece aqui, o que nilo
acontecerá por este País afora? E o que é mais, Sr. Presidente, disseme, neste recinto, um homem, que tenho como de idoneidade acima
de quulquer dúvida que outros expedientes foram utilizados conira
essus pessoas, as quais, por medo, pediram nilo fossem publicados.
Sr. Presidente, essas coisas nilo padem continuar acontecendo.
Nilo podem! O Estado de S. Paulo, de domingo, publicou longo artigo, de um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos na
Rússia, Alexandre Dolgan, que foi preso, torturado, condenado. Lú
passou IS anos, até que conseguiu sair do .. paraíso soviético".
O artigo é este: "Meus anos de tortura no Arquipélago Gulag".
E: uma descriçilo horrorosa, Sr. Presidente, a que se lê aqui. Mas o .
mais horroroso í: que o que se lê nesse depoimento é muito parecido
com o que se ouve, que se pratica aqui.
Entilo, pergunto ao honrado Chefe do Governo se essas coisas
podem continuar acontecendo nesta terra, Se Sua Excelência não
sabe que estas coisas acontecem, E se Sua Excelência não vai tomar
uma providência hoje- não amanhã -hoje, para que isto nunca.
mais venha a ocorrer no Brasil, sob pena de nós estarmos praticando
aqui aqueles processos diabólicos que condenamos e que sc·prati.cam
na Rússia.
Qual scra cntilo a diferença entre esses dois regimes, se ambos
desrespeitam da mesma forma a pobre pessoa humana?
As leis do Pais dii.éin: "Impõe-se a todas as autoridades - u
todas -o respeito à integridade lisica e moral do dctento e do presidiário".···
·

tivcssé. {'lruticndn ~1busos cm pessoas de presos c que tivesse sido rcs~
ponsabilizadu. Eque o futo é antigo. . .
·

o Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Permite V. Ex•
um aparte7
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - Pará) - Justamente cm
homenagem ao preümbulo que V. Ex• fez, antes da afirmativa, hoje
mesmo, os jornais publicam que a Justiça deu ganho de causa a uma
reclamação de uma pe.<Soa que, tendo sido soldado no Exército Brasileiro, foi sacrificado até a morte, numa unidade militar no Vale do
Paraiha, e que condenou o Estado ao pagamento de tantos salarios
mini mos, até a idude de sessenta c tantos anos, creio cu, E, paralelamente, l:í afirma, nobre Senador, que os oficiais envolvidos, nesse
crime, foram condenados a um total de setecentos anos. Como
V, Ex• pede um só exemplo, acorro à sua convocação.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)Eu disse, Sr, Presidente, que receberia a corrcção que tivesse de vir,
com prazer, embora não se possa ter prazer cm tal matéria.
Devo dizer, nobre Senador, que agradeço o aparte de V, Ex•
Sr. Presidente. meu apelo, meu requerimento, dirige-se ao Chefe
do Governo, Não "amos cspcror que as pessoas sejam mortas e que
as suas famllías entrem com açõcs de indcnização, para haver indenização de um bein irrcssarcível, que ê a presença de um homem vivo
no seio da família.
Requeiro, que o Presidente da República fale à Nação, tranqUilizando-a, nesse sentido.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará)- Permite V. Ex•
uma nova interrupção? (Assentimento,) Evidentemente, a mim me
parece que V, Ex• destorceu um pouco o meu testemunho,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul)Não destorci nuda, fiz uma consideração autônoma.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pari)- Mas uma consideração muito hábil, que diminui bastante o exemplo que dei a
V. Ex•, porque nuo houve espera pela ação judicial. A ação de repressão foi instantânea e a de punição, imediata, Esta ê uma ação ju·
dicial posterior, muito posterior à morte.

A mim repugna toda forma de violência, Mas praticar a
violência em um homem que não se pode defender, cm um homem
que está horrorizado, maldormido, maltratado, desesperado, só, é a
O SR. PAJ)LO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sui)maior de todas as vilanias, é .~uficicnte para tisnar o conceito c a V, Ex• teria elementos para dizer-me quando o fato ocorreu? Em que
reputação de um pais.
uno? Pergunto apenas.
Pergunto se tu is fatos ocorrem c vão continuar a ocorrer .aqui, c
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Creio que o fato
se o honrado Senhor Presidente da República não tem meiós para
ocorreu no ano de 1973 ou 1974.
coibir essa violênciu que infama a nossa terra,
Espero. Sr, Presidente, que nilo me venham a dizer que atos quaO SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) lificados como ilícitos pela lei devem ser punidos. Devem. Conve- Muito obrigudo.
nhamos que não é por falta de leis que eles deixam de ser punidos,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- Pará)- Sei bem por que
Mas uma pessou enjaulada, maltratada, torturada "confessu" tudo
V,
Ex•
me pergunti>u. Nobre Senador, é pena que a Taquigrafia nuo
quanto querem que ela confesse. Aliás, o autor de "Meus unos de torregistre
expressões fisionômicas, senão registraria uma muito simturn no Arquipélago Gulag" diz que não tinha a mlnimu conivência
com o serviço de espionagem, mas que depois de maus tratos su- pática a respeito de V, Ex•, neste instante: um misto de surpresa c de
cessivos, dias e noites, terminou aderindo à confissão, Engendrou muliciu. V. Ex• perguntou, pura que eu situasse quem era o Governo
uma história que nuo foi ilccitu pelos seus torturadores. Depois in- du ocusiilo.
ventou outra, paru livrar,se do castigo, da torturn, do desespero, do
O SR. PA lll.O BROSSARD (MDB - Rio Grande do Sul) muu truto, do sofrimento. Um ser desses diz que matou o pai e a Exatu. Mus. muis surpresa do que mallciti, nobre Senador. A
milc, emboru o pu i c a mile tenham morrido nu primeira inrünciu do maliciu cru de V. ~x• Exutnrnente por isto é que perguntei, porque,
suposto criminoso. Confessa tudo, Sr, Presidente, O ser humano tem no cnso, n dntu crn importante.
limites de rcsistêncin.
Vou continuar, Sr. Presidente, ...
Tenho, uqui, outro jornal: "Justiça Militur Condcnu Onle c lnO Sr. Jarbas Passarinho (ARENA -Pará) - Poderia V, Ex•
vcstigu Torturu",
•
Acredito que, embora u Justiçu Militur tenha todo interesse c me dizer ror que era tilo importnntc situar no tempo, se V. Ex• c:stl1
seriedade cm UJ"Hirur cs!<. ... fatos, dificilmente tcrí1 meio puru fu1~~1o. situando futoSutuuis. tumbém'!
Tnnto ussim quc,nté hoje, niio vi- se estiver cm cquivn~.:o, receberia
O SR. l'AULO BROSSAR (MDB- Rio Grande do Sul)- Sr.
u cnrrcçiin Clllll nrui'1~r- •• niio li noticia de quulqucr uutoridudc que
Presidente, cu ni\o gostu riu de desviar o roteiro do meu discurso, ..
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me perdoe,
O SR. PAUI.O BROSSARO (MOO- Rio Grande do Sul)- ...
porque, ainda há pouco, lembrava o nobre Senador Roberto Snturnino que, uo tempo do Presidente Castello Branco, o Presidente,
quando tinha conhecimento desses fatos, tol!lava providências,
lendo, inclusive, incumbido- no que me recordo- de ir no 'Recife
o Chefe du sua Casa Militar, que é o hoje Chefe do Governo, para
ver, com os olhos dele - no caso, dele, Presidente, porque o Chefe
da Casa Militar estava no lugar do Presidente, -para ver pelo Presidente o que lá ocorria. De modo que minha indagação tinha toda a
pertinência,
Mas, Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) faliam 5 minutos pura terminar o tempo de V. Ex•

Comunico que

O SR. PAULO BROSSARO (MOO- Rio Grande do Sul)- ...
vou prosseguir, sem ter a veleidade de fazer o discurso que desejava.
Mas n1lo quero encerrar esta ornç1lo, sem untes lembrar à Casa que a
Ordem dos Advogados do Brasil dirigiu o seguinte ofício no Ministro da Justiça:
A· Ordem e a Violência
Aprovado pelas delegações de todo o Pais, nu plenária
de encerramento do Simpósio convocado pelo Conselho
Federal, o Presidente da OAB dirigiu o seguinte ofício, ao
Exm• Sr. Ministro da Justiça:
.
"No momento em que descerram a efigie do Protomártir
da Independência, colocada em lugar de honra de seu Plenário, ao lado da imagem do Apóstolo da ·Liberdade, os
advogados brasileiros, com o. pensamento voltado para o
primado do Direito, evocando as lições de amor à Pátria c de
amor à Justiça legados por Tirudentes e Rui Barbosa, certos
de que "quando a deccpç1lo pública já não puder levantar as
m1los para os Tribunais, acabará por pedir inspiração ao
desespero'\ dirigem-se por meu intermédio, a Vossa
Excelência para exprimir as preocupações que as dominam.
O Brasil assinou a Declaração Univcrsul dos Direitos do
Homem. Consagrou-a em sua Lei Maior. Contudo, entre
nós, esses 'direitos inalienâveis da pessoa humana não podçm
ser exercidos de forma plena. Contra eles, de um lado, a
resistência de uma legislação virtualmente inibidora; de
outro, o que é pior, os cxt:cssos, nem sempre controlâvcis, de
certas autoridades. Assim, reunidos nu sede de seu Colegiada
Máximo, para examinar temas ligados à advocacia,
entenderam oportuno manifestar, a esse propósito, os
cuidados da classe, tanto mais que, como advogados, s1lo
eles, defendendo os acusados, os defensores da Lei • da
Justiça.
Mas, não haverá Justiça, enquanto persistirem esses
ontngonismos:
I - supressilo das garantias constitucionais historicamente outorgndas à Magistrntura;
' li - funcionamento ineficiente do 6rgilo legal, Canse'
lho de Defesn dos Direitos da Pessoa Huma~a. destinaao a
proteger os direitos fundamentais da criatura humana;
III - aboliç1lo, qunse total, do remédio constitucional
do habeas corpus;
IV - clandestinidade de detenções e de prisões, convertidas, ordinariamente, em seqUestros, ao contrário do que determina a Lei de Segurança Nacional, promulgada pelo atual
regime;
V - Incomunicabilidade rotineira imposta a detidos c
presos, nté com seus dt:rcnsorcs c sempre por prazo muior do
· que aquele que a próprin Lei de Segurança Nacional permite;
VI - seqUestros de advogados e buscas domiciliares,

freqUentemente pura obrigá-los a revelar o paradeiro de seus
clientes, o 4ue constitui falta profissional gravíssimo;
V11 - encapuçamento, tratamento desumano c degradante, impostos u presos e a seus patronos, o que constitui crime de abuso de autoridade, prevista pela Lei n• 4.809, de 09
de det.embro de 1%5, sancionada pelo Marechal Humberto
de Alencar Custcllo Dranco;
VIII - censuro, prévia e posterior, por vezes 'inspirada
por vingança, u órgiios de comunicação pública, idcntilicadus, na sua missão de defesa da legalidade, com o múnus
dcs.empcnhudo pela advocacia;
IX - Impunidade de autoridades sabldamente arbltr,rlas
permanecendo letra morta as determinações da Lei n• 4.898, de
9 de dezembro de 1965;
X- identificação abusiva, descabida e injusta do advogado com a ideOlogia de seu cliente.
Comuncando a Vossa Excelência tão graves violações da
Lei, os advogados brasileiros, representados pelos Presidentes.. Delegados de todos os Conselhos Seccionais do
País, c por advogados de renome Nacional, conliam em que
Vossa Excelência, advogado convocado para a Pasta da Justi-.
ça, volte sua atenç1lo sobre a legitimidade c a elevação moral
deste documento, empenhando-se na qualidade de Ministro
de Estado
de Presidente do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, na tarefa superior de dotar a Pátria comum dos meios adequados, a fim de que ela jamais se
afaste de suas tradições de Naç1lo cristã, fiel no Direito c
inimiga da violência

e

Outro dia, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que, no din vinte, recebeu homem1gens generalizada do País pela passagem do seu 79• anivcrsilrio, tinha conceitos seus divulgados pelo antigo Senador e
Ministro, o Sr. Afonso Arinos, que me parecem pertinentes à.
mutéria cm debate, Sr. Presidente:
Vou.ler:
"Dispõe Afonso Arinos que o Brigadeiro Eduardo
Gomes condenou, com uma veemência de linguagem que
chefava à indignação, os desvios ,revolucionários, as violências praticadas pela repressão contra presos. Para retirar do
episi>dio lamentílvcl não apenas a crônicu de fatos que puderam comprovar, dissipando todas as dúvidas, mas um
:1rgumcnto u mais para u necessidade da reconstrução do estado du direito."

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, as autoridades de que me sirvo pura
debater com a possível serenidade, um tcmu que me tira a serenidade, porque me fere a alma e o coração. Porque, no instante em que
a lei deixa de proteger ao meu 'adversário, virtualmente, deixa de,
proteger-me. O velho Rui dizia: "Quando a lei cessa de proteger os
nossos inimigos, virtualmente cessa de proteger-nos", Pode ser o cri-:
minoso mais hediondo, mas não por ser criminoso mus por ser
pessoa, ele merece o respeito da autoridade, e a observância da lei. E
se hoje i: um criminoso, amanhã serâ um inocente. E, quando a lei
ni\o protege os criminosos, também deixa de proteger os inçcentcs,
Sr. Presidente. ·
. Nilo sei como terminar este discurso, Sr. Presidente, que cu deseJava nilo ter de cumprir o dever de proferi-lo. Mas, o certo(: que silo
~untos os poderes que tem o Presidente du Repi1blicu, nu atuul conJUnturu, no utuul sistema, que a sua responsabilidade, também, é
purulclumente grande, incomensur{lvel.
Discutindo, nestuulta Cusu do Congresso, este tema, espero que
Sua Excelência ouçuu voz que aqui foi emitidu. Não precisa guardar
o nome de quem u emitiu, mas ouça o que foi dito, c use da sua autoridade pum que abusos desses nilo voltem u se repetir, Sr. Presidente,
nuncu muis. Nuncu. nuncu muis!
Ainda ontem, o eminente Senador José: Sarney colocava, duquela tribuna, em debute, um importante problema nacional; dizia que o

•
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ARENA, mas' envolvia Governo, ARENA, Oposição, a Nação inteira.
Estou de acordo com S. Ex•
Há certos problemas sobre os quais podemos dar as mãos, sem
trocar palavras, porque estas se tornam dispensllvcis. A Oposição
brasileira pode dizer que procede destA forma. Há, realmente, problemas que nos uniram c nos unirão. Mas vamos extirpar do nosso
caminho estas dificuldades maiores, de modo que nos olhemos como
irmilos, que nós, bem como o homem comum, sintamo-nos seguros, pelo menos na nossa vida, na nossa existência física, na nossa
integridade.
Dê, nesse sentido, um passo corajoso, o Senhor Presidente da
República, e receberá, nesta Casa, uma palavra de apoio irrestrito.
Quando se disser que nilo se pratica mais a tortura no Brasil, a
despeito de a autoridade estar cumprindo, apenas, um dever elementar e um dever cristão, receberA os· aplausos c tcrll apoio de todos.
Quando chegará este dia, Sr. Presidente?
Peço que ele venha já, que venha agora porque nenhuma
.procrastinação se pode admitir cm Íal matéria.
Sr. Presidente, saio da tribuna com o sentimento de quem
cumpriu um dever, pen·oso dever, mas de quem o cumpriu.
Não sei, Sr. Presidente, se mais desagradei do que agradei. Não
vim aqui nem para agradar, nem para desagradar, mas para falar cm·
nome do povo brasileiro, que espera isso dos que o governam.
Sr. .Presidente, Srs. Senadores, vou, agora, pedir licença a
V. Ex•s. para dizer duas palavras, cm ~stilo diferente e, de certa forma, para aliviar um pouco a tensão, que sou o primeiro a sentir c a
sofrer: é que amanhã, 1• de outubro, transcorre o 8()9 aniversário do
mais importante jornal do Rio Grande do Sul, o Correio do Po•o.
Desta alta tribuna do Congresso, quero enviar, seguramente
também em nome do Senador Daniel Kriegcr. que honra o Rio
Grande do Sul, nesta Casa ...
O Sr. Daniel Krie1er (ARENA-Rio Grande do Sul) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul) Com prazer.
O Sr. Daniel Krieger (ARENA-Rio Grande do Sul) - O
Correio do Po•o é uma tradição c uma glória do Rio Grande do Sul.
Sou um homem orgulhoso das tradições c das glórias do Rio Grande
do Sul e do meu País. Um jornal, como o Comlo do Po•o, que dcfcn'de com autoridade os nossos ideais de liberdade, de independência,
de dignidade, deve receber sempre a nossa glorificação. E essa glorificação é que presto, dando este aparte a V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB-Rio Grande do Sul)- Verifica V. Ex•, Sr. Presidente, qucnão preciso continuar. Basta fazer
minhas, as palavras do eminente Senador gaúcho.
Entretanto, noto que o eminente Lfder do MDB me faz sinal,
desejando proferir, também, uma palavra.
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- Pediria a V. Ex•
para não aceitar mais apartes, a não ser o do nobre Udcr, porque o
tempo de V. Ex• já se esgotou.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) Serei obediente u V. Ex•
O Sr. Franco Montoro (MDB - Sio Paulo) - Apen~s para
dizer que nesta homenagem, como nas demais passagens do magnifico discurso que V. Ex• acaba de proferir, no Senado, V. Ex•
expressou o pensamento da Bancada do Movimento Democrático
Brasileiro. Na homenagem ao Correio do Po•o, V. Ex• tem ao seu
ludo o pensamento, também, unânime, do Movimento Democrâtico
.Brasileiro, que vi: nuquclcjornal um dos defensores du liberdade, da
dcmocruciu e do cspirito público de nossa terra.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- Rio Grande do Sul) Sr. Presidente, como ví:, tornaram-se dcsneccssârins us palavras que
cu pretendia proferir, a respeito daquele acontecimento da história
da Imprensa do Rio Grande do Sul c do Pais.
Surgido em Porto Alegre, graças à iniciativa d.c Caldas Júnior,
exatamcnte no ano cm que se apagavam as fogueiras da gucrr~ civil,
ele tem acompanhado a evolução do Rio Grande do Sul, nos seus
dias de paz c de inquietação; nos seus dias de infortúnio .c de progresso, nos 'seus dias de tristeza c de alegria.
Daqui, Sr. Presidente, envio ao importante jornal rio-grandcnsc, ao Correio do Po•o, us minhas c ·nossas saudações. (Muito bem!
Palmas. O orador é cum prfmentado.)
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pctrônio Portclla.
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-Pfaui. Pronuncia o
seKUinte dfii<Uno. Sem re•iaio do orador.)
.Sr. Presidente, Srs, Senadores:
"Antes do exame das falhas c dificuldades do excrcicio
da funçilo judiciária há mister considerar a existência de fenômeno mais amplo, com fatores que perturbam o éficiente
exercício daquelas funções; fenômeno que é a crise dli própria
ordem juridica.
Rcnctcm-se no Poder Judiciãrio e contribuem para o
desprestigio dele críticas dirigidas, na verdade, à ordem juri- ·
dica interna.
Uma das falhas imputadas à Justiça é o retardamento
dos processos e a ineficácia na execução dos julgados. A
queixa é vetusta c generalizada."
Estas palavras, Sr. Presidente, são exatamentc. do preclaro Sr.
Presidente do 5upremo Tribunal Federal, Ministro Djaci Alves
Falcilo, cm memorial dirigido ao Senhor Presidente da República.
Srs. Senadores, as expressões usadas por Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, cm relação à Justiça, reconhecidamente lenta c ineficaz, às chicanas c procrastinações, silo
expressões calcadas no diagnóstico do colcndo Supremo Tribunal
Federal.
No tocante às chicanas vale acentuar-se que, expressamente,
foram referidas, de forma impllcita, também, pelo representante mllximo da Justiça de nosso Pais.
·
"Outro motivo da proliferação de pleitos é a redução dos
. padrões do preparo e da ética profissional. O recurso ao Judiciário
não é encarado pelos profissionais menos aptos como solução dcrra. deira dos connitos de interesses, depois de esÍudos dos justos limites
c pretensões. As demandas, as contestações, os recursos manifestamente infundados ou temerários, são postos tranqUilamente na tela
judiciâria c não encontr<tm corretivo eficaz.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de forma mais contundente sobre
a eficiência da máquina judiciAria do Pais manifestou-se o seu
representante maior, S. Ex• o Sr. Presidente daquele colcndo Tribunal, como vimos.

Não é pois de estranhar a referência de Sua Excelência, o Senhor Presidente du República, por inspiração de quem estudos se
fizeram e providências se tomaram, já se encontrando cm tramitação
· um denso processo, visando ao reestudo de todo aparelho da Justiça,
cm nosso Pais, na conformidade do diagnós\ico aprcscl)ta~o por
quantos tí:m responsabilidade na distribuição de Justiça cm nossa Pátria, à frente o Supremo Tribunal. Exatamcnte por isso, ontem, examinando, cm conferência, problemas da Justiça, S. Ex•, o.Sr. Presidente daquela Egrégia Corte, fez referência aos pedidos de
providências solicitadas ao Judiciário pelo Chefe da Nação c
posteriormente
determinadas
no
dmbito
dp
Poder
Execúiívo, visando a estudo aprofundado que legue ao nosso Pais
um mecanismo judicial capaz de atender, com presteza, às imposi·
çõcs du Justiça. Hoje, dez dias após, com uma tardança que faço
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premo Tribunal Federal, chamado pelo Senhor Presidente da Rcpú· devcr1 Evidentemente, não, O afastamento· foi um ato politico, cm
blica a apresentar subsidias necessários à rcstruturação de um dos nome de principias éticos.
mais importantes Poderes da República.
o Sr. Franco Montoro (MDB- São Paulo)- Permite V, Ex•
Vê-se de Jogo, a que leva a paixão politica. Verifica-se, de forma um aparte?
irrctorqul~cl, que não hã preocupação com a justiça, principalmc.ntc
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Pois
quando ela é apenas um tema de tribuna, a margem outras mottva·
não, nobre Senador.
c;õcs de natureza politico-partidária.
Sr. Presidente, tenho para mim - aprendi isso nos bancos a~a
dêmicos- que pior do que falar de ~ma mãquina tarda, anacrómca
c ineficiente, que tem vários fatores mternos c externos, como seus
determinantes, é sempre inoportuno, às vezes deselegante c qu~sc
sempre ineficaz fazer-se comentários desairosos à decisão dos Ma~ts·
trados. Nilo vim aqui para isso. Não quero, cvidcntcmcn~c.• alud~r a
decisões de carátcr político para finalmente sobre elas sohcttar o JUlgamento da História. Muito menos, Sr. Presidente, gostaria de situar
0 problema da Justiça frisando a qualificação dos membros do Poder
Judiciãrio, como, logo após o comentário de uma decisão recente, rc·
lativamcntc à imprensa, o fez o ilustre orador da Oposição, ao deixar
bem claro que o problema maior reside na qulidadc dos Juí~cs .. Ac~o
mais oportuno ficar no diagnóstico sobre o aparelhamento JUdtctâno
do País, tal como fez, de forma clarividente, o Excclentlssimo Senhor
Presidente Ernesto Gciscl.
·
Mas, Sr. Presidente, quando o Senhor Presidente da República
teceu considerações a respeito da tardança da Justiça, não pretendeu
desculpar-se da aplicação do Ato Institucional n• 5. S. Ex• não precisa fazé-lo. Reiteradas vezes, vem dizendo à Nação que o aplicará,
tantas vezes seja necessário aplicá-lo, cm benefício da ordem interna,
da segurança das instituições. Evidentemente, quando fez alusão ao
Al-5, deixou bem expresso que, muita vez é dificil à Justiça apurar
toda a responsabilidade de um acusado, pela precariedade de provas,
não obstante a evidência do crime.
Essa foi a diferença fundamental, assinalada pelo Chefe da
Nação. Jamais para· desculpar-se porque - faz sempre questão de
deixar bem claro - não abrir mão do Ato Institucional n• 5, mas só
que, o aplicará nos casos extremos, quando não se fizer eficaz o meio
normal, através das leis cm vigor. Sr. Presidente, cabe, por conseguinte, da nossa parte, fazer a defesa dos Juizes, e acrescentar, com a
tristeza que assinalo, que, em face à precariedade dos. meios instrumentais ao seu alcance, da frãgil, da fraca remuneração com que con·
tam, procuram na medida das suas possibilidades, cumprir os deveres constitucionais do Poder a que pertencem.
O Chefe da Nação, ao solicitar do Poder Judiciãrio um
diagnósiico completo da situação da Justiça, fê-lo com o objetivo de
resolver esses problemas, conhecendo, todavia, as dinculdades, que
são inumeráveis, tal acentuou o Presidente do Excelso Pretória.
Mas, aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, misturaram-se fatos
relativos ao Al-5, a outros que nada têm como o problema
estritamente fnstitucional.
Quando se aludiu à impunidade de um Governador, de um
determinado Governador, que teria sido compelido a abandonar o
cargo, estranhou-se. essa impunidade. Que impunidade é essa, que
afnsta do cargo mais eminente de um Estado da Federação, alguém
que teria sido acusado, ou teria sido objeto de acusação por doscaminhos ou por falta de lisura administrativa1
Ora, Sr. Presidente, evidentemente, as simples suspeitas no
plano, moral justificam o afastamento de um governante de seu
posto, se a Administração Pública Federal, os meios de informações
do Governo, tivessem, ao seu alcance, dados comprobatórios da culpabilidade criminal, capazes de promover a responsabilidade perante
11 Justiça, tê-lo-iam feito. O mais fora consumado. Há o que louvar.
Nua o que condenar.
Um Governador, notoriamente, foi afastado da Administraçilo,
por.suspeita de faltar à lisura. Pergunta-se: "Quais os dadosjurldicos
probatórios, ao alcance do Governo Federal, para promover-lhe a

o Sr. Franco Montoro (MDB - São Paulo) - V. Ex• acha
razoável que se afaste um Governador de Estado pela simples suspeita de praticar um ato contrário à Administração.
O SR. PETR<lNIO PORTELLA (ARENA- Piauí)- V. Ex•
parece que nilo me ouviu ou não me quis ouvir. Deixei bem claro
que, às vezes, silo fatos cvi.dentcs, mas, Jam~ntavelmcntc, os ~c_i~s
probatórios não operam efcttos perante a Justtça. Bastou o desvto ett·
co, a certeza da culpabilidade no plano ético, para que a autoridade
sé fizesse sentir e, conseqUentemente, o Governador fosse afastado.
Evidente que quem age desta forma, rompendo definitivamente
os compromissos políticos com o faltoso, só teria razões maiores, ati:
na hipótese de ter os dados nas mãos, para promover-lhe a
responsabilidade perante a Justiça.
Este, o esclarecimento que queria dar a V. Ex•, porque, cm verdade, dezenas de vezes aconteceu isso comigo •. ora como advogado,
ora como homem público. Há evidência da culpabilidade, mas há
mestria no lter crlmlnls.

o Sr. Franco Montoro(MDB- São Paulo)- Permite V, Ex•
um aparte?
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí) - Com
prazer.
O Sr. Franco Montoro (MDB -São Paulo)-:-- V. Ex• sabe que
o normal seria encaminhar a matéria para que a Justiça apurasse os
fatos e ch~gassc à condenação ou não. Neste ponto, V. Ex•, realmente, defende, por dever de ofício, o ato de defesa imposslvcl. Sabe
V. Ex• que um jornal, que pretendeu emprestar alguma contribuição
ao assunto, teve a sua edic;ão apreendida. Procurou divulgar alguns
documentos c provas fotográficas de episódios que cercavam aqtlela
página negra de nossa História Administrativa. Nilo mais irei
importunar V. Ex•, mas .. é preciso reconhecer que, realmente, na
matéria, houve uma falha de defesa impossível.
O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - Piauí)
Oe;conheço esse episódio. Srs. Senadores, estamos diante do seguinte quadro já agora trazido pelo ilustre Líder da Minoria: o Governo
despojou o cidadão do mais eminente cargo do seu Estado, sem
transigências maiores. Fê-lo exatamente por razões instrumentalizadas cm documentos que, para o Governo, nilo teriam força probante
perante à Justiça, mas rigorosamente evidentes para qui: a configuração do desvio e da desatenção à lisura ficasse patenteada, Despojado o cidadão de toda autoridade, caiu na vala-comum entre os
mortais. O Governo fez o mais dificil e esqueceu o mais fácil,
segundo a Oposição. Não entregou o cidadão à Justiça,· Nua
compreendeu ela que o caso politico, muitas vez, não se ajusta ao
molde legal.
Sr. Presidente, quem abula a Nação com um ato de justiça,
quem impõe sua autoridade em nome da lisura, iria negligenciar no
cumprimento do dever. Evidentemente que não! O que existe, Sr.
Presidente, E: que, muitas vezes, as coisas estão evidentes, mas as pro·
vas estuo escassas. E seria, em verdade, terrivelmente grave que, diante da precariedade dus provas, amanhã, o cidadão fosse absolvido
não obstante ser, evidentemente, culpado. Este, o problema, tu!
como npresento e como inumeráveis vezes vivi no árduo cncurgo de
advogado ou nu funçno de administrador.
Sr. Presidente, upós us criticas à Justiça, ou à qualidade dos Juizes, c no diagnóstico, que é coincidente com o do Governo no que
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autcar, fez questão de dizer, que hú presos que nada têm com·a scgu·
rança, mas foram presos cm razão dela. E acrescentou que, se tc'!'po
houvesse, citações seriam feitas. Sempre soube que u melhor forma
de utucar com procedência é arrazoar as declarações com fatos ir·
rctorqulvcis, irrcspondfvcis. Mas preferiu deixar para depois, se tem·
po houvesse, quando, cm verdade, seria um dado importantfssimo es·
se, de sabermos se existem cidadãos presos simplesmente porque mili·
tam na legenda gloriosa do Movimento Dcmocrãtico Brasileiro ou,
se por simples cmulaçilo pessoal, entre essas vitimas c autoridades lo·
cais, o que seria lamentável c digno do nosso mais veemente protcs·
to, tanto um caso quanto o outro.
Sr. Presidente, deixou de citar esses fatos, que elucidariam de
hnverá tantas quantas necessárias às investigações, mas todas revestidas dos aspectos legais. E mais, no oficio há menção à prisão de forma extraordinária a questão, para citar um caso que contraria de
alguêm que teria apenas protestado, Já levei ao conhecimento do Sr. maneira frontal tudo que até então estava sendo enfaticamente
Ministro da Justiça, que prometeu dar-me os esclarecimentos que asseverado. Citou casos, qu'e contaram com a intervenção da Justiça
espero, .dentro cm breve, transmitir à Casa c, particularmente, ao Militar, esta tomando as providências iÓdispcnsãvcis.
ilustre representante do Estado de Goiás.
Veja, Sr. Presidente, vejam Srs. Senadores, o ilustre orador, que
fula na não aplicação da lei, na superabundância delas, mas na inapli·
O Sr. Lízaro Barbosa (MDB 7 Golís)- Agradeço a V. Ex•
caçllo de muitas, aqui alude, de forma taxativa, à intervenção da JusO Sr. Nebon Carneiro (MDB'- Rio de Janeiro)- V. Ex• me tiça Militar tomando as providências devidas. Intervenção, portan·
permite um apartc7
to, da Justiça; respeito à soberania de um Poder, confessado da tribuO SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - Plaul) - Pois na por aquele que prometia um libelo contra o Governo.
Mas, cm seguida, aborda, lendo um conceituado jornal da capi·
não, com o maior prazer.
tal paulista- O Estado de S. Paulo- que u Justiça Militar punia on·
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- Gostarlamos zc e investigava torturas. As providências reclamadas estavam sendo
que V. Ex• colaborasse, dentro desse espirita que norteia o Govcr· tomadas inclusive pelo órgão mais isento c imparcial, aquele no qual
no, na afirmação de V. Ex•, para que se votasse, no Senado Federal, todos nós confiamos. Entretanto, em meio a essa conversa toda,
um projeto de minha autoria, que vem sendo protelado c que diz rcs· sentimos no orador um desfalecimento, Estava cm pleno ataque de
peito exatamentc à regulamentação do§ 12 do art. 153 da Constitui· pessimismo ao acrescentar:- "Sr. Presidente, nunca ouvimos falar
'ção, quando diz:
cm alguém punido ou, mais precisamente, numa autoridade punida
"A prisão ou dentençilo de qualquer pcssoa.scrâ imcdia· por excessos". Interveio como sempre com o brilhantismo habituá! c
tamcnte comunicada ao juiz competente que a rclaxarâ, se com o senso de oportunidade que lhe caracteriza as intervenções, o
não for legal."
ilustre Senador Jarbas Passarinho, c usou o jornal do dia numa
No dia cm que este dispositivo for regulamentado, 0 Governo demonstraçilocvidcntedoquanto mal informadocstavaoorador.
estará livre de acusações, porque a autoridade que realizar a prisão
Sr. Presidente, essas as considerações principais.do"diã de hoje,
comunicará ao Juiz c este, então, a rclaxarâ, se nilo for necessária. que terminaram- diria- numa cxortaçildJiÓrquc ê um expediente
Conto com à colaboração de V. Ex• para que se regulamente este mais próprio para quem se dirige à autoridade máxima do Presidente
dispositivo, que dará ao Governo a possibilidade de, aplicando a lei, da República no sentido de S. Ex• venha· ainda hoje tranqUilizar a
nilo ser amanhã acusado de a ter violado.
Nação, para lhe dizer que seus propósiÍos são. de paz c contra todas
'
'
.. ali-formas de violência. Poderia dispensar-me de responder à exorta·
O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA-Piaui)-Mas, Sr. çilo de S. Ex•. porque a resposta diariamente vem sendo dada da
Senador, V. Ex•, apesar de demonstrar muita atenção, parece que Tribuna pelos mais eminentes homens da Oposição, nesta Casa, c
nu~ reparo~ bem no disc.urso hã pouco proferido por um ilu~trc c por muitos da outra Casa do Congresso Nacional.
cm mente tr~buno da Opostçilo. V. Ex• parece que se deteve maiS nas
Ninguém duvida da honestidade de propósitos, do espirita
mimic:as do que nas próprias pala~ras. Porque S. Ex•, que reiteradas público, da dctcrminaçiló de levar este Pafs ao aperfeiçoamento cons·
vezes declarou que esta terra é uma terra sem leis, porque nilo há lei, tantc de suas instituições dcmocrâticas; ninguém duvida da capucida·
hoje deu uma demonstração de franca cvoluçilo c asseverou: lei hã, de de liderança do Presidente· Ernesto Geiscl, porque hoje cxprcsnão estâ e sendo cumprida. De maneira que cu, a esta altura, pediria samentc s. Ex• foi louvado, com a devida vênia, pelo nosso preclaro ·
que, primeiro, concordasse com o ilustre intérprete oposicionista c, companheiro Saturnino Braga. S. Ex• não vai falar hoje; S. Ex• fala
depois, nós combina riamos a fórmula, porque parece que cstâ havcn· através de todos os seus atas· fala através do seu Governo fala
do até supcrabundiincia de leis.
muito a disseminar justiça diariamcn~c cm todos os setorcs, cm todas
Sr. Presidcnt~ ~ ~rs. Scnudor~s, cm meio à catilinári~ havida c as regiões do Pals, ele, S. Ex• fala aos brasileiros, dizendo que sua
uma apóstrofe dmgtda à autondadc do Senhor Prcstdentc da mensugcm _c mais do que ela- 0 seu Governo é de paz, de justiça
República- a impressão que tive é que a autoridade imperial nilo c de desenvolvimento. (Multo bem! Patm... )
era Sua Excelência, era outrem -o ilustre intérprete da Oposição pc·
diu ao Presidente Ernesto .Gciscl que apurasse todos os fatos.
O SR. PRESIDENTE (M~aalhits Pinto)- Concedo a palavra
Intcrvcio, com a lucidez de sempre c a serenidade que nilo me canso ao nobre Senador Jarbas Passarmho.
de louvar, o ilustre Senador Roberto Saturnino para relembrar o
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pari. Pronuncia 0
espirita público, a capacidade de prover tudo, cm tempo hábil, do seguinte discurso. Sem mlsio do orador) - Sr. Presidente, Srs.
utuul Presidente da República que jâ demonstrava essa capacidade Senadores:
uo tempo em que fora Chefe da Casa Militar do Presidente Castello
A resposta ao discurso do nobre Scnadór Paulo Brossard já foi
Brunco. Sua Excelência, por si mesmo, respondia c de forma cloqücn· dada umplamentc pelo meu nobre L!der de Partido.
te àquela interpeluçUo, exortação ou, com aquele aspecto de "ira
Sr. Presidente c Srs. Senadores creio entretanto não ser cxccssi·
sugruda", apóstrofe.
vo que cu use du palavra, agora, para tratar de um trecho do discurso
Sr. Presidente, o orador, que não prima muito pela coerência, do nobre Senador, representante do Rio Grande do Sul, quando pc•
porque. s~ lermos utentumente o seu discurso, veremos inúmeras diu u mim, de torna-viagem, o testemunho da data cm que de·
concerne ao anacronismo das estruturas judiciais do Pals, o ilustre
orador do Movimcnto Democrático· Brasileiro, expressamente
autorizado por S. Ex• o Sr. Lldcr'da Minoria, tece considerações a
respeito de prisões ilegais c de torturas. Inumeráveis vezes, temos
estado. nesta tribuna pura deixar bem claro que hã uma invariável
determinação do Governo de não admitir prisões ilegais, de cumprir
religiosamente a lei, fazendo as comunicações devidas à Justiça para
que esta possa exercer o seu trabal,ho vigilante, Agora mesmo, devo
prestar um depoimento ao ilustre Senador Lázaro Barboza que nos
traz denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil, Scçi!o de Goiás,
de prisões havidas na Capital daquele Estado, I> verdade, Sr.
Presidente, houve prisões c, cm nome do Governo, voho a repetir,
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Creio que S. Ex• desejava cxntamcnte o que obteve: n confirmaçilo de que aquelas violências contra pessoas haviam sido praticadas
durante o Governo do Presidente Emilio Garrastazu M!diei.
Sou dos que pensam que n fealdade nüo deve sobrcexccdcr o respeito do homem por si próprio e por suas convicções, mas paralelamente também entendo que essa lealdade deve ser levada ao extremo
quando u pessoa, que sabemos justa c correta, não tem condições
de, por si mesma, defender-se. Não cabe, mesmo à mulcdicõncia mais
bem sucedida, a possibilidade de colocar-me, aqui, no quadro de
quem bajula, ainda hoje, o ex-Presidente da República, quando
mercê de Deus, nunca o bajulei quando ele o foi.
Jú certa vez falei neste Senado sobre o problema da corrupção.
Aditei uma considernçilo àquela que no momento fazia onobre V iceLíder Eurico Rczcnde c tive u alegria de ver que também concordava
comigo em gênero e número, só nüo sei se cm caso, o nobre Senador
Roberto Saturnino, cm que a corrupção era própria do homem e nüo
se caracterizava apenas pelo sistema politico ou pelo regime cconômico vigente.
Mereci, cm contrapartida, obscrvaçõés de certos jornais, de que
com isso cu estava tendo uma atitude permissiva c até certo ponto
c:;timuladora da presença de corrupção no mundo politico c no
mundo administrativo brasileiro. Considero inteiramente descabida
a crítica, como consideraria descabida a crítica que me colocasse,
aqui, defendendo o Presidente Médici naquilo cm que ele não pudesse ser defendido,

Ouço com prazer o nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDD- Rio de Janeiro)- Um breve
reparo apenas, para não interromper muito o brilhante discurso do
nobre Vicc-Lídcr. V. Ex• referiu-se à concordância minha cm relaçüo ao seu ponto de vista - cu me lembro bem, foi cm resposta a
umu observação do Senador Eurico Rczcndc - de que a corrupção
cru própria do sistema capitalista. V. Ex• e cu acreditamos que ela é
comum a todos os sistemas porque i: uma das fraquezas do ser humano. Agora hú pouco, o nobre Lfdcr Pctrônio Portelln refere-se no
fato de que torturas também existem cm todos os sistemas, em todos
os regimes, uns mais, outros menos. f: importante observar, e acho
que cubcria ressaltar aqui - e esse é nosso ponto de· vista - que
embora a corrupção como a tortura se encontrem cm todos os sistemas, porque são fraquezas do ser humano, ambas, tanto a corrupção
quanto a violência e a tortura, silo favorecidas pelos regimes nutoritârios, pela censura à Imprensa, pela falta de divulgação ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui) - Por regimes
ditatoriais; autoritários, não.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro) - Eu diria
autoritários, à medida em que o autoritarismo, digamos assim, ...
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui)- f: uma gradação.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- Rio de Janeiro)- 1:. uma gradação. Acho que caberia apenas fazer essa observação c ressaltar
esse detalhe importante.

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pari)- Agradeço o aparte, nobre Senador, c apenas faria o reparo- creio que cube
o termo- que acaba de registrar o nobre Llder da ARENA. Eu faO SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Com ria uma distinção c cm boa companhia; numa boa companhia que os
muito prazer, nobre Senador.
constitucionalistas da Casa talvez não repilam, Karl Loevenstein,
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaui)- Nilo fiz referência quando salienta que hã uma enorme diferença entre o Estado reprcs·
ao fato, exatamcntc porque se intenção houve, ela ficou muito sivo c o Estado autoritãrio apenas.
Entretanto, creio, como V. Ex•, que imperdoável é nós nos co·
absconsa c não me cabia, de maneira nenhuma, deixá-ln expressa,
até porque. ~onsidcro o Presidente ~édici acima de quaisquer suspei- locarmos numa posição de concordância, como se fosse resignação.
tas. Ele fo1 JUlgado bom pelo povo brasileiro e o scrâ pela História, Como hi1 corrupção, c deve haver, é própria do gênero humano, não
com certeza. Eu sou dos que fazem questão de dizer que omissas não deve haver, em conseqUência, repressão a ela. Do mesmo modo, não
lícamtoda vez que o nome de Sua Excelência for dcsprimorosamcntc deve haver repressão contra as distorções profissionais que levam, no
reli:rido. E acrescento mais: que no concernente ao problema de caso de algumas autoridades policiais, à prática da tortura ...
O nobre Senador Paulo Brossard, no momento cm que fez as citorturH 1\UO sei se deixei bem expresso- tortura é poss(vef que haja,
tações,
no seu discurso, começou por mim, dando a honra de citar
Em todos os regimes ela existe, lamentavelmente, Não no caso
hrasileiro como uma determinação 'governamental ou como algo um te~tcmunho que dei neste plenário, e repeti, certa feita quando
insep:~tiiVel do sistema de Governo, Nilo. Absolutamente não! O cru Mmistro da Educação no Governo do Presidente Médici, num
!'residente da República desautoriza tais medidas, de forma total, e, progruma de televisão cm Silo Paulo. Insistia o repórter que cu definwis do que isso, toda vez que fatos graves são levados ao c<>nhc- nisse se havia ou não tortura. E dei uma definição precisamente igual
cimento de Sua Excelência, ele determina as diligências devidas e u a esta que acaba de trazer o nobre Llder da ARENA: tortura hú, violência hú contra u pessoa humana; mas caracterizar isso como uma
apura~àu d<1s responsabilidades, para os efeitos du lei.
·
sistemiitica de Governo, ui, sim, é uma ignomínia- não estou ligan'?Sr. Roberto Satumlno(MDB- Rio de JanelrD)- V, EK• me
do esse futo ao discurso do nobre Senador Paulo Drossurd. Estou-me
pcrm1tc um aparte?
referindo ao que respondi ao repórter- Caracterizar isso como uma
. O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Com açilo de governo deliberada, como nos regimes repressivos, cm que
mu1to prazer, se me permite antes fazer um comentário sobre o apar- não s: permite sequer u existência da maioria silenciosa, cm que tote com que me honra o meu nobre Lfdcr.
dos tem que aderir à doutrina do partido único c à doutrina do reNão houve, de minha parte, o menor intuito de supor que gime .dominante, que é eminentemente policial, aí, então. cu consiS. Ex• fora descuidado cm relaçüo uo Presidente Médici, Apenas ~crumt que h!! uma enorme diferença entre o ilícito penal, que 1:
~stou fazendo um prcümbulo pura dar um testemunho c por isso foi
1m possível neutrnlizar definitivamente, e aqueles fatos que decorrem
1mport?ntc que cu situasse a questão precisamente no tempo- 1973.
de uma ução de violência doutrinuriumcntc estabelecida.
Sc1 c devo cu próprio dizer, sem o menor receio de estar equiO <~ssunto uqui j(t foi dcbutido, já tive oportunidnde de declarar
v?cado, que o nobre Senador Pctrônio Portellu, cm todas as oport u- lJUC, gruçns u Deus, nestes om!:c unos de Revolução, nunc11 vimos um
nl~ad~s que pelo menos tive ocusiüo de tcstcmunhnr,jumais regateou
Presidente que defendesse a violência como principio, E nilo tivemos
a J~Stlça que sempre fez ao Presidente Emllio Garrustuzu Médii:i. um Presidente brasileiro- creio cu - que tivesse feito isto, Entrei\ te P?rquc há um equivoco muito grande daqueles que supõem que tunto, ~ubemos que um Hitler, cm nome da violência temporária,
o~ dots Governos, o imcdiutamcntc anterior c o presente, silo con· promctm 11 todos nós umu paz de milénio, segundo u conccpçilo
fl1tuntes. f: v_crdudc que u intriga pode prosperar neste ou naquele nucionul sociulistu,
.cumpo,.mus ISSO 1: .n?solutamcnte invcridico, do ponto de vistn quer
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- Plaui)- E aquela de formn
~o Pres1dente Méd1c1, quer do Presidente Geisel.
dertnitivu, como nu União Soviéticn se prcgn.
O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - Plaui) - Permite V. Ex•
um aparte?

I
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riu lá, exatamcnte para dar o testemunho dos quase trinta anos de torturado, mas para que nuo se continue exaltando o torturador.
terror de Stalin, que estilo ai explodindo diante da consciência dos
O SR. JARDAS PI\SSARINHO (1\RENA - Pará) - Â
homens, ãtravés do relato de um Soljcnitzyn, não s6 com o
conversa não, pois não a ouvia, Referia-me apenas ao sorriso que
"Primeiro Circulo" c "Pavilhão de Cancerosos", mas, sobretudo, inpodia ver. Sorriso, aliús, trocado· por tabela, triangular. Acompasisto, com o "Arquipélago Gulag", E, nesta hora, um homem desses
nhei, porque no discurso não lido tenho a possibilidade de olhar a mii: apontado, cm certas Universidades brasileiras, como um mercenánha "ARENA", onde combato e vejo os meus adversários. V. Ex•,
rio u serviço dos interesses norte-americanos.
que é um dos combatentes mais perigosos desta Casa, pela alta capaPior do que torturar é desm'oralizar aquele que condena a tortucidade intelectual que possui, raramente eleva a sua voz. No entanto
ra.
são as estocadas mais fortes que nós do Governo recebemos.
Este partido jamais teve aqui, na bancada da ARENA, uma voz
concordante com um processo de violência, como institucionaO Sr. Amaral Pelxolo (MOO- Rio de Janeiro)- V. Ex• me
lização do sistema de poder. Sempre ouvimos com o maior respeito permite um aparte?
as denúncias que chegaram c chegam ainda, infelizmente, e chegarão
O SR. JARBI\S PI\SSARINHO (ARENA- Pará)- Antes de
ao longo de todos os Governos. Feliz de um Governo que é consi- conceder o aparte, desejo apenas salientar ao nobre Senador Nelson
derado, mais que autoritário, ditadura; de um Governo que é cen- Carneiro- a ele não, porque S. Ex• mesmo já fez a cxccçilo- que
surado no Pais cm que há - como diz o nobre Senador Paulo jamais fizemos aqui o elogio do torturador. E' nenhum Governo revoBrossard - leis, mas não diz que há uma Lei Maior, que garante o lucionário o fez. Nenhum.
próprio exercício das outras leis. Feliz, entretanto, ainda esse povo,
Ouço com prazer o nobre Senador Amaral Peixoto.
que permite que uma Justiça Militar seja saudada pelo própçio
O Sr. Amaral Pelxolo (MDB- Rio de Janeiro)- Esse fato a
orador que, no momento, fulminava, com palavras candentes, a violéncia. Feliz ainda é um pais que neste instante pode permitir que que V. Ex• se referiu, respondendo ao ilustre Senador Paulo
num Congresso como este, ainda há pouco repleto, agora vazio, sem Brossard, passou-se no meu Estado. Ele não se relaciona absolutadúvida, ou quase vazio, mas que ainda essas vozes se façam ouvir cm' mente com subversão. Foi um fato delituoso dentro de um quartel
consonância, c ambos os partidos cm consonância com o pensa- do Exército. Soldados ...
mento do próprio Presidente da República.
O SR. JARBI\S PASSARINHO (ARENA- Pará)- Perdão,
O pleito que aqui foi colocado cm termos tão corajosos c ao nobre Senador, ao que me consta o Senador Paulo Brossard, quando
mesmo tempo tão exacerbados pelo nobre Senador pelo Rio Grande condenava a violência, condenava no género, c não na espécie.
do Sul chegou a caracterizar-se por uma expressão que entendi por S. Ex• também não admite a violência contra o preso comam; S. Ex•
metafórica, quando S. Ex• disse: "Já não é cm nome da lei que peço não admite a violência contra o toxicômano, por exemplo; S. Ex•
respeito à criatura humana; i: em nome da Cristandade." E, imediata· não admite a violência, tanto quanto cu suponho, contra a pessoa humente, materializei os milhões de pessoas que.cstavam por trás da mana.
voz do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul: era toda a CristanO Sr. Amaral Peixoto (MDB- Rio de Janeiro)- Pediria a V.
dade; era a Cristandade que protestava, era a Cristandade, pela voz
de um dos mais ilustres oradores brasileiros, que protestava c podia Ex• o favor de ouvir o meu aparte.
protestar.
O SR. JARBI\S PI\SSARINHO (1\RENA - Par') - Com
Ai, a grande diferença: o exercício desse protesto. E pedi a prazer.
S. Ex• a oportunidade de dar um exemplo. E mentalmente pensei cm
O Sr. Amaral Peixolo (MDB- Rio deJanelro)-0 que se pasoutro. Como esta Casa é uma Casa de história -c insisto sempre darei o seguinte: como Ministro do Trabalho nunca tive um caso- sou foi o seguinte: num quartel, no meu Estado, soldados foram
incidentalmcntc, tenho agora aqui presente, nas galerias, o homem espancados violentamente c dois morreram. Em decorrência disso,
que me acompanhou como Delegado do Trabalho cm Silo Paulo, um terceiro, 'ameaçado por ter presenciado, conseguiu fugir do
quartel, veio a Brasnia e o fato chegou ao conhecimento do ilustre
que era a área mais difícil c mais delicada do meu Ministério nunca houve um caso de tortura. Passei para o Ministério da Edu· Ministro da Guerra de então, General Orlando Gciscl. S. Ex• detercaçilo c Cultura, c, certa feita, tomei conhecimento de: um caso de vio- minou a abertura imediata de um inquérito. Afastou o Comandante
lência contra uma estudante, que sofrera o que poderíamos chamar c, cm pouco tempo, três ou quatro onciais eram condenados a mais
de tortura, embora cm grau menor. Levei o fato ao conhecimento do de trezentos anos de prisão. Providências foram tomadas para sanear
Senhor Presidente Emflio Médici. Talvez, quando estabeleço grau completamente o que se passava de irregular naquele quartel. O que
menor de tortura, c o nobre Líder da Oposição ri c cochicha, é desejamos é que as vitimas das torturas, por processos pollticos, teporque S. Ex•, felizmente, nunca foi torturado. Se o tivesse sido, nham o mesmo respaldo do Governo, porque cm outros casos,
S. Ex• saberia acompanhar aquela descrição retumbante c ao quando se tratava de subversão, nada aconteceu. Neste caso, felizmesmo tempo pungente que nos fez o nobre Senador pelo Rio mente, foram tomadas providências, c elogio ...
Grande do Sul, quando nos mostrou que o homem tem o seu limite
O SR. JARDAS PASSARINHO (1\RENA - Pará) - A
de resistência.
despeito do grande respeito que lhe devoto, tenho a impressão de que
V, Ex• caminha por terreno perigoso, embora V. Ex• não se
À época, o que fez o Senhor Presidente da Republica?
arrcccic, pois que, como Oficial da Marinha, V. Ex• deve ter navega. O Sr. Nelson Carnelro{MDB- Rio de Janeiro)- V. Ex•.pcr- do muito por águas minadas. Ocorre que, quando V, Ex• diz que
com outros casos relacionados com a subversão, com eles nada
mtte um aparte?
aconteceu, V, Ex• tacitamente sabe c conhece casos que teriam
O SR. JARDAS PASSARINHO (1\RENA - Pará)- Se V. ocorrido dentro dos quartéis do Exército brasileiro, nas mesmas
Ex• me permite, concluirei c concederei o aparte cm seguida.
circunstâncias, cm que houve mortos, mutilados por torturas aplicaO Sr. Nelson C•rnclro (MDB - Rio de Janeiro) - t: que das por oficiais, c que não houve conseqUência.
Honcstnmcntc, desconheço qualquer caso semelhante ao que
V, Ex• acentuou um aspecto: a resistência do torturado. O nobre
Senador Paulo Brossurd falou uinda num aspecto muisgrave, que é: a nconteccu cm Burra Mansa, local a que V. Ex• se reforc. t:.nos,
covurdiu de quem tortura, o que tem sido umn constuntc no Brasil. muito diffcil, com completa isenção, snlicntur a ocorrlncia de crimes
Devo dizer que isso acontecia untes da Revolução de Março de 1964, semelhantes ncS<e ou nnqucle quartel, no pcrfodo 11 que nos
e poiiso testcmunhur a V,' Ex• que vem acontecendo há muito tempo, referimos, sem rcsponsnbilizução dos or.ciais, por seu turno, crn
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disse, nuo somente oficiais como sargentos foram punidos, c o total
de puniçuo, de penas, atingiu a 700 anos
O Sr. Amarili Peixoto (MDD- Rio de Janeiro)- Nuo poderei
citar n V, Ex• ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pari)- Gostaria
de citar o exemplo a que me estava reportando, quando, ainda há
pouco, tive a honra de dar o aparte ao nobre Senador da Oposição.
~ o próprio caso que citei. Vim do Ministério do Trabalho sem
um problema dessa natureza. Cheguei ao Ministério da Educação c
encontrei o primeiro. Levei-o ao Presidente Médici; referi-me a
nomes c Sua Excclénciu me deu, cntilo, esta resposta: "Nem você
merece amanhã o estigma de um Ministro torturador, nem o seu
Presidente o merece". E puniu, imediatamente, us autoridades que
haviam praticado o que, no Exército francês, passou a ser
regulamentar na Deuxléme Secllon,
O Sr. Amaral Peixoto (MDD- Rio de Janeiro)- Não poderei
citar u V. Ex• casos de morte, mas. posso citar ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pari) - Está
dizendo o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, Senador Paulo
Brossurd, que não constitui precedente. E tanto não constitui que foi
repelido.
O Sr. Amaral Peixoto (MDD- Rio de Janeiro)- Posso citar,
inclusive, casos de oficiais que foram maltratados dentro de quartéis.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - AI, é
diferente. Concordo com V. Ex• que maus tratos tenham havido,
inclusive, durante certos períodos da própria Revolução, sobretudo,
no mediato pós-revolucionário. Sabemos disto, c o testemunho trazido a esta Casa foi simultâneo. Enquanto o nobre Senador Roberto
Saturnino puxava o microfone c pedia o aparte, o nobre Senador,
pelo Rio Grande do Sul, Daniel ,Kricgcr dizia-me aos ouvidos a
mesma coisa, o que todos sabíamos: o Presidente Castello Branco,
diante de denúncia desta natureza,. de violências cm ~crnambuéo,
mandou, nudu menos, que o seu Chefe da Çasa-Militár apurar o fato.
Houve conseqUências c soluçõ~~· . . . • · ··
Nobre Senador Amarai''Pcixoto, parece-me· quc·nào cabe· à
Oposição-~· aliás, nilo a tenho acusado disto.- transferir o problc·
ma para um ,maniqueísmo barato: são V. Ex•s os defensores da liberdade c du dignidade do homem; somos nós, do Governo, os defensores do inal.lstô icihi üni'maniqucfsmo muito baixo, muito rasteiro.
O Sr. Amaral Peixoto (MDD- Rio de Janeiro)- Este nilo é o
nosso. pensamento.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA ..:;, Pará)- Nobre
Lfder;fui o primeiro a dizer que não emprestei ·esta atitude à Opo·
siçuo. Oru, V. Ex• me permita que seja bem ouvido. ~verdade que
nem sempre mereço a atençuo total de V. Ex•, mas, pelo menos a
comprccnsiio 1dc palavras palidamente ditas - parece-me - V, Ex•
deve honrar-me ao interpretá-las bem.
O Sr. Franco Montoro (MDB-Sio Paulo)
diz que está respondendo ...

-

V. Ex•

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará) - Se
V. Ex• quer um aparte, cu lhe concedo com prazer. Peço a V, Ex•
que use o microfone, pura que todos tenhamos a alegria de ouvi-lo.
O Sr. Franco Montoro (MDD- Sio Paulo)- Se V, Ex• nilo
atribui a ninguém esta idéia, por que insistir nela?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pari)- Nilo in·
sisti.

O Sr. Franco Montoro (MDD - Silo Paulo) - V. Ex• está
l'alundo cm maniqueísmo. Pretende-se que uns suo os bons c outros,
os maus. Anrmo a V. Ex• que nilo é o pensamento da Oposiçuo. De

quem é este pensamento? De ninguém? Então, nilo vamos perder
tempo cm fula r sobre ele.
'
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pard) - Agradeço u V. Ex.•, sobretudo pelo sentido de economia. V, Ex• quer, na
economia dos trabalhos, que o pobre Senador pelo Estado do Pará
tenha a eficiência do orador c o Senador por Silo Paulo, que só fala
nesta Casa com absoluta economia de palavras. Nunca mencionou
qualquer tipo de exemplo que fosse superlativo, esdrúxulo ou cxplctivo. Absolutamente. Tcntar~i seguir o exemplo de V, .Ex•,'mas
ainda sou recruta. V. Ex•, nilo: V. Ex• é mestre. Tenha paciência
com aqueles que começam a carreira parlamentar.
·
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- Rio de Janeiro)- E o irânico
sou eu ... (Risos.)
O Sr. Paulo Broosard (MDD- Rio Grande do Sul)- Permite
V. l;x• um aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pari) - Ouço,
com prazer, o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul.
O Sr. Paulo Dro111rd (MDD- Rio Grande do Sul)- Como sabe V. Ex•, eminente Senador Jarbas Passarinho, prefiro ouvir a
apartear. Devo esclarecer que, quando V. Ex• me honrou com o
aparte, noticiando uma condenação judiciária a determinadas
pessoas por abusos cometidos, entendi que esses abusos tinham sido
praticados na pessoa de presos. De presos para investigação?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pará)- Presos
para investigação, mas nilo de áreas subversivas. Eram de áreas
ligadas.
O Sr. Paulo Brossard (MDD- Rio Grande do Sul)- O nobre
Senador Amaral Peixoto esclareceu que não havia relação alguma.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- Pará)- Talvez,
S. Ex• esteja um pouco cquivocalto. Havia um relacionamento entre
a suposição de toxicomania c subversão, O fato constatado foi
toxicomania no quartel.
O Sr. Paulo Droosard (MDD- Rio Grande do Sul)- Se V, Ex•
permite, direi ainda- nilo haveria necessidade de dizer, mais o farei
-que é evidente...
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Pari) - Nilo
l';~çu isso. Se V. Ex• acha que niio há necessidade, o nobre Líder do
l';~rtidu de V. Ex• vai censurar V. Ex• c a mim. Estamos gastando o
tempo, inclusive depois da luz verme~ha.

O Sr. Paulo Dro111rd (MDD- Rio Grande do Sul)- Olhe o pecado da ironia que V. Ex• gosta de atribuir aos outros! Nunca nin·
guém atribuiu a nenhum Presidente da .República o propósito, a in·
tcnçuo, o programa, de realizar torturas c praticar abusos. O fato é
que esses abusos têm sido cometidos. Como eles ocorrem na área do
Poder Executivo, é que naturalmente, a rcclamaçilo se dirige ao
Poder Executivo.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA -Pará)- V. Ex•
tem inteira razão ao dirigi-lu ao Poder Executivo, Ele é, cm última
anlllisc, o responsável por tudo que se faz ou que se deixa de fazer na
sua 1\rca. Jll recebemos, aqui, a palavra do Líder do Governo a respeito da tese. Sobre ela nuo devo insistir. Primeiro porque seria realmente deselegante da minha parte; segundo, porque seria excessivo,
em termos de palavrus, c estamos cm pleno regime de cficiênciu
verbal.
Sr. Presidente, agradeço muito a V, Ex• por ter-me permitido
estes minutos finais, sabendo que estou atropelando, no tempo, a
missão que V. Ex• tem a cumprir às 18 horas c 30 minutos. E declaro
ao nobre Senador Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, c aos Srs.
Senadores presentes, que teremos toda a honra cm receber criticas
que sejam pertinentes. 1:: até uma qucstuo de honra saber recebê-las,
subcr analisll-las c saber chegar às conclusões definitivas. Entretanto,
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Hou.ve momentos em que o nobre Senador Paulo B_rossard
muniu-se de jornais para ler versões. Essas versões são passiveiS de reparos. Nesta Casa mesma, algumas vezes, já disse que, à proporção
que cnveÍhcço, nüo adiro nunca ao provérbio chi nê~ que diz qu,c todo
fato tem três versões: a sua, a minha c a verdadeira. O Part1do do
Governo está em busca da versão verdadeira. (Multo bem! Palmas.)

violências c manhas de seus patrões. Só lhes restam os apelos que nos
são dirigidos, via de regra após terem batido cm vão às portas do
Mini&ti:rio do Trabalho.

Esse um quadro que ê preciso sanar com a máxima urgência,
Impõe-se uma conduta enérgica c vigilante por parte do Ministério
do Trabalho, a fim de que os patrões nilo continuem afrontando
livremente aqueles que trabalham. Energia c vigilância que
imponham radical mudança no que hoje se generalizou cm todo o
País c é contrário aos interesses dos próprios .empregadores que
O SR. PRESIDENTE (Masalhies Pinto)- Concedo a palavra cumprem seus deveres para com os empregados. Estes também se
ao nobre Scnudor Nelson Carneiro.
tornam vítimas de alguns inescrupulosos, tal como se dá no tocante
ao
não pagamento de obrigações sociais: INPS, FGTS, etc. Os que
O SR. NELSON 'CARNEIRO (MDB - Rio de Janeiro.
deixam
de recolher tais contribuições, após descontá-las das folhas
Pronuncia o seaulnte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
de pagamento de seus empregados, cometendo crime definido cm lei,
usufruem vantagem sobre os que cumprem suas obrigações pontuale: preciso que o Governo, através de seus órgãos competentes, mente.
adote posição firme no sentido -de coibir abusos que, de anos para câ,
se tornaram usuais no relacionamento de empregadores com
Onze anos formam período sobremodo longo, especialmente
empregados. O descumpriment.o de obrigações legais •. inclu~iv~, _de para a proliferação de abusos como os que mencionamos. Necessádissidios solucionados, gcnerahzou-sc de forma a ma1s preJUdiCial, rio se torna que o Governo leve cm conta os protestos, denúncias c
não só aos empregados que se tornam vitima de usurpação como apelos dos órgãos representativos dos trabalhadores, agindo com
para a própria credibilidade do' Governo,
energia e rapidez contra os maus patrões, que se enriquecem à cusia
alheia e causam malefício ao País c ao próprio Governo.
E: com demasiada· freqUência que recebemos. dcnOnCias nesse
Era o que tinha dizer. (Muito bem!)
sentido e, sobretudo, apelos para o cumprimento ·de obrigações diversas por empregadores incscrupulosos. Consagraram-se mesmo práticas as mais maléficas e que criam tensão social inconveniente para o
O SR. PRESIDENTE (Ma&alhies Pinto) - Lembro aos Srs.
Pais e para o Governo. E: o que se dá com o já tão denunciado problema da demissão cm massa de c.mprcgados para, cm seguida, serem Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma
contratados com salários mínimos, com o que se burla a obrigato- sessão a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, no plenário da Câriedade de pagar os reajustes salariais concedidos pelo próprio Go- mara dos Deputados, destinada à apreciação dos Projetas de Dccrc. t9s Legislativos n•s 56 c57 de 1975.
verno

Categoria profissional que, parece, se tornou vitima privilegiada
dessa opressão do mais forte c poderoso sobre o fraco é a dos bancários. E: a conclusão a que nos leva o nOmero de denúncias que nos
vêm dos seus órgãos de classe. Ainda recentemente, a Federação dos
Empregados cm Estabelecimentos Bancários no Rio de Janeiro e
Espírito . Santo nos enviava memorial-apelo, denunciando o
descumprimento, de alguns banqueiros; de sentenças normativas da
Justiça do Trabalho. Segundo esse órgão; desde 1971 os bancários
não têm "seus salários reajustados corretamentc, por força da
obstinada c injusta atitude patron~l, cm não cumprir sentenças
normativas da Justiça do Trabalho".
Bem providos de advogados, o Sindicato dos Bancos utiliza todos os recursos imagináveis para burlar leis c decisões judiciais. Vai
ao ponto de ter como norma procrastinar ao máximo o cumprimento de obrigações certas c livremente aceitas pelas duas partes,
com o que proporcionam aos bancos que aceitam tal conduta lucros
com o retardamento no cumprimento de suas obrigações. Assim é
que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, relativa ao Dissídio Colctivo de 1974 não está, até agora, sendo integralmente
cumprida. Burlas divcrsàs foram pura isso utilizadas, graças à
imuginaç~o dos advogados. Sobre o ussun.to, ali11S, os bancários,
através de sua federação, entregaram memorial ao Ministro do
Trabalho, no esforço, já desesperado, de conseguir justiça.
Sr. Presidente, o enfraquecimento dos sindicatos, a proibição de
greves c, sobretudo, a situação em que se encontra o País hCI onze
anos propiciam ubusos e irregularidades de toda espécie. Empregadores incscrupu\osos dispõem de recursos os mais numerosos para
oprimir c usurpar seus empregados, indo ao extremo de nilo cumprirem decisões judiciais, ou colocá-las cm prática de forma parcial,
ludibriando e adiando.
Já fortemente prejudicados por umu política salarial tno rlgida
que se tornaru espoliutivu, cm boa hora ufrouxada pelo atual
Presidente da República, os trabulhudores ficam indefesos perante

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando _para a de amanhã a seguinte:

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 435, de 1975, do
Senhor Senador Accioiy Filho, solicitando a tramitação cm conjunto
dÓs Projetas de Lei do Senado n• I57, de 1975, de autoria do Senhor
Senador Orestes Quêrcia, que altera a rcdaçào do art. 687 da Lei n•
5.869, de li de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo
Civil, e n• 45, de 1975, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que altera a redução do art. 687 do Código de Processo Civil.

-zVotuçilo, cm turno único, do Requerimento n• 436, de 1975, do
Senhor Senador Accioly Filho, solicitando a tramitação cm conjunto
dos J'rojctos de Lei do Senado n•s 74, de \975, de autoria do
Senhor Senador Virgllio Távora, que "reabre, pelo prazÓ de 30 dias,
o registro profissional, aos que satisfizerem as condições previstas no
Decreto-lei n• 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o
exercício da profissão de jornalista": c 155, de 1975, de autoria do
Senhor Senador Orestes Quércia, que "dispõe sobre reabertura do
pmzo pura registro de jornalista profissional, nos termo~ do art. 2•
do Decreto· lei n.• 972, de 17 de outubro de \969",

-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
136, de 1973, de autoria do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
determina 11 inscriçüo, nos volantes de prognósticos esportivos, de
dizeres alusivos ao dever do voto, tendo

